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12 Ada Bize . Mi V erileceli? 
cr-Diii7~7D-.--ii;b-eş'lerd n Yanadır. Ras Nasibli~ G-orahai'de 

ilerlemektedir. Vehip (Paşa) Cicika'ya Geldi . 
•• •• • •• •• 

Habeş imparatoru Yeni Pliin Takib Ediyor. Ras 
Desta, Motörize Edilmiş Italyao Kuvvetlerini Püs
kürttü. Cicika'da Büyük Harp Beklenmektedir. 

Hab~ 

Londn 2 (Wyo) - Rny· 
ter ıjamı ıytara Adlı A.bıba'dan 
bildiriyor: Ru Deıta'dıa ilk 

askerleri 
hıberler gelmeıe batlamııtır. 
Ba eabah gelen bir telgnf ıı; 
R•ı'ıa kamandanada balaauı 

Habeşistan l 
istikraz Mı 
Akdediyor? 

---------
Pariı 2 ( Rıdyı ) - Eko Dö 

Pari ga..-, Royter ajananıa, 
Babefiıtaa ile Amerika aramada 

l milyon İagiliı lirahk illikraa için 

mGAkenler cereyan ellili hak· 
kında •enfili haberin doğra ol· 
dugana yumakta Te Hobepataaın 
ceaabacla bulunan köm6r ma· 

denleri ne petrol madetdnin ifle
tilmeai içba ili.kete yeni imdya• 
lar •eıildilini iUH 91leaaek.1.e4Jr. 

.20 hla be11 · bomk •eda 

....._ e411imlt bir halyaa 
kolunun Heri yGrtyltCblCla ke· 
.UilJl ~e ıh11d1Uk bir _., .... 
•--••ıllue t.dmren d9t te· 
pelerlade balaauldap Midi· 
rU•tıkleik. 

Harar boıalııldı: 

Lolldn 2 ( Wyo} - Boy· 
ter ıjanıı 11J111r1 Olelka'dan 
bildiriyor: Şebk bir baft 116· 
camu korlmllle botablmıttır. 

Birçok kamyonlar laglllz 10 · 

malldndea kCllllyetll miktarda 
mlhlmmıt gedrmektedlr. B1t· 
bet kıtuıuua .qhk daıoma ... ~ .................................................... .., .............. ~ ............................................. ... 

Yunanistan'da Af çıktı, 
Kral Girid'e Gidiyor. ____________________ .. __________________ __ 

Mahkômlar Serbest Bırakılmaktadırlar. Bazı Birlikler 
Parti Kavgalarının Koldırılmasıaı lstiyorJar. 

İltanbal, 3 (Osel) - Atla•· 

dın blldlrll7or: 
Knl ikinci Y orgl iki kuar· 

name lmzalamıttır. Blrld ıly11I 
mlcrlmlerln, dlgerl de clnhı 

Ye ıalre mClcrlmlerlnln affını 

dairdir. 
Sly•I aftı 1 Mart iıyaaı 5 

n 6 Mart P .. ıtıu hareketine 
lttlnk edenler de dahildirler. 

Allkıdarlarm hemen Mdl.a 
bınkalm111 tamim edllmlttlr. 
Şimdiye kadar 578 kiti 1erbed 
bııkılm1111r. 

Ayal umanda llyanlar dola· 
yallle m6Hdere edllmlt olıa 

1er.at Ye mllkler de yirmi 
glae kadar uhabını lıde edl· 
lecekdr· 

Serbeı olmalanacla amoml 
ulylt almau mahsur g6rllen 
bası dy•i mahktmlan bir 
mtlddet için aıaı11en bir ika· 
met telııl gGlterllecektlr. 

Adae 2 - Yeal ..... ka 

Yunan Kralı Y or&i 
Domlrcl1, gıseıecllere beyana· 
aıbada, yeni hlkt\meda barıtça 
bir dy.. ga•eeellal, bl~ 

pud ile U .... ol .... •ı, Hı· 

beıt ıeçlme taraflar H knlı 

•dık balaadaıaao, mDdafıı 
kaYYetlerlal artancai1Dlı Ulae. 
lar IOIJeleebae, tııbhCltlerlne 

Ye Delk•• ••dlatmall• •dık 
kalacaıım, bir banıbk prog· 
nmı yapılarak 7e11I açlmd~n 
IOllnlkl bbille7• wereuA&al 
16Jlemltllr. 

Adnı, 1 (A.A) - Girit bl· 
Jlkleılala bir pyetlae cenb 
Yeren kral, yakındı Girit adı· 
11aı alyareı edecellal bildir· 
mltdr. 

Mtltellddlı teelm ye endlllrl 
profe11oael tetldltdUI milli 
birlik Ye aslatma leblade kı· 
nılar allDlflar ye geç ltlade 
keadlalae yardım etmek Gsere 
knba etnfaada kaya••• fUlll• 
topla balaadaklarım bllcllrmlı· 

terdir. 
FAkl mabutpler blrllll t• 

akar •bipleri blrllll bilin 

- Şou ' nd ıahifetle -::-

Babeı Veliahdı 

mlkemmel n mlhlmmall 
beldaı. 

A ... Abeba, 2 (Radyo) -
Otıdea cephealade bıreklt in· 
klflf etmektedir. Raı Nutha 
ordalan Gonhalde ıtlr'•tle iter· 
leıpektetQrler. Ba kanetler 
gtblde 30 kilometre meıafe 

kıteımekaedlrler. 

R11 Detı ta İtal1a'n Somali 
ılae ttk ut akıalar yapmak· 
llMlaı. Babet kanetlerlala İaal· 
ya'a Somalldndekl Pımuı 

kuabuaa leglll e7.ı.llklerl Ha· 
nr'daa haber Yefllmektedlr. 

Almua Z (Rı•yn) - Hı· 
beı'ler yeni bir pltn ııklb 

elmektedlrler. Sıefınl Ajanıınm 
Gsel ıytarı•ıa blldlrdlglae g6re 
Negdı nkıt kıunmık için blı 

mClcldeı daha çete harbine de· 
Hm edllme1lnl emret.alıtlr. 

Ba mlddet urfıadı orClılarını 
en ıon ılllem ılllblarla techls 
edecek n ıonra t11rraA ge· 
çecektlır. 

Mıkalle, 2 ( Rıdyo) - Ru 
Seyom'un Alm1r • Yagı n Ko· 
yea'de balanın İtalyan kıt'•· 
11rını hırpalamak için ba hallin 
batı gtlne7lade turrou huwr· 
laadtlt haber Hrlllyor. 

Alman, 2 ( Radyo) - Ste· 
ful Ajama bildiriyor: 

İtalyan a~lın Ye pltıaıbrı 

btlf bmrekederbM denm et· 
mekıedlr. Gonbal - Domerl 
belb lleriade hiçbir Babet fa. 
..Uyed gOrillememlıtla. Bir kı· 
ıım İl•lyın ileri kollan Ambı· 
ladl'nla 100 kilomelre llerllln· 
de yani dlfmuı topraklarının 

ol'IMlada Babet'lerle mleade· 
meler 71pmıtlırdır. Ayıa 21 ye 

22 ılade yapılan ••qlır, hı· 

mrluın blytlk urek••· bl .... 
b tla•ııçı.r. 

letanbal 3 (kel) - Obad· 
den yamhyor: Banr'da deYe· 
rlD eden Uberlere g6re, OD 

glae kıct.r mtlblm hareketler 
bathyaeathr. 

lta119a ord .. a.llrı'yt k.la· 

ltal)pn asker ve gönüllüleri .. 
dit ettiği samın nee.ıtaln bim bulanın klrarglhı am.a 
sal ordu ld1reılnl eline ılıcağı Ambuaa'ya kıldırdıAa 
16ylenmektedlr. mıktıdır. 

R11 N11lbu'aan Dıgabnr'dı - Şonu 6 ıncı 

Parti Başkanımız Geldi 

Spor Tesisatına 100,0 
Liralık Kredi Bulun uy 

~~~----~--~~-
Sporcular Muayeneden Geçirile 

GQreşçiliğe önem Verilecek!. 
--~~~··-------Mu ht e 11 f lıle(lçln AnkaraJ• 

gltmlı balanın) P1rtl bllfka·: 

PHrti Bııkaaımıı A voi Doğan 
aımu Yoagıd eaylnı A•nl 
Doğan, enelkl aktım lamlre 
d6nmlı, din partide çılııma · 
ları• bı,lamııtır. Batku; iz. 
mir ıporcalatonı n gençliğine 
iyi haberler gedrmlttlr. 

Pard genel eekreterll~; bıı· 
kanımı••• teıebblll Gzerlne, 
lsmlr'de •lcade getirilecek ıpor 
te1l11ıı için yftmbln liralık kredi 
bulmaktı mluheret Hdet 
mittir. Para, tı •e Emltk bın· 
kılanadın ıhnıcıktar. 

K.ıpah jlmnsayuml1r, plııleır, 
yDsme hnoslın yıpllıcaktır. 

Atıt talimlerine ıld birçok 
Hlltalar geılrtllecektlr. YDsme 
uwıanan da ·kıım çalıımıalıra 
denm edebilmek için· kıpalı 
olmuı muhtemeldir. 

Telnalk he7ellerle 7eal bir 

toplantı 11pılarak Had 
teferrGaı teıblt edlleoek, 
ki de baıka memlekeUt• 
ele11 plAnl1rındın lıtlfde 
nıcıktır. YGzme ha 
nerede lnta edllecegl k 
memektedlr. Çftnkl 
ıuları hakkındı enelce 
mlo bir kırır v1rdır. 8a 
Reıadlye hulclnde la 
mahzurla görGlmektedlr. 
ozakt1r. 

• • • 
Sporda bllf Hl çıbtaa 

lerlmls, 11ğhk maıyen 

geçirilecektir. Ç6nktl ani 
r1lf ler, tedHlye, bıkım• 
taç olınlar Yeya 1pOrda• 
\attmlm111 lcabedenler 
Gençlik teıkllAb b ..... 
enel, lsmlr'e ı.ctece 
teıklllt dıhlllndeld gen 
ıporcalarlı •llkıdar 
bere bir doktor ııylDI de 
temeldir. 

• • • 
lımlr'de gôreee Yerllea 

arbnlıcaktar. FederUJo• 
antrenör gôaderecek " 
lira m111 Yerecektir. 
rln diğer lhılyaçlan 

mıntıkannca teD11n olan 
Parti bııkıaımıs, Ôdemlt. 
dılı Ye diler yerlerde 
n uglım bir yığın 

balunduAuna gGse ılaenk 
kınıll1rındın gGreıler 
n111k. 1eçmeler yıpb 

lıtldıtllın, kıblllyetlerl 

lenlerl lımlr'de toplamllltj 
ıuretle mınıbmıada ka 
bir gtıreeçllik hareketi 
m•I• da dOtOamektedlr, 
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: Fransız Adliyesine Oiicum B. ı' G lÜ f'il Ü f'il T e o v a z o H a b e ır o e ır n 
_larsilya ~inayeti ve ır~~~~~~~~~~~~~~~ı~ı~~~~-1 
. Gazetenin Neşriyatı. r Amerika "\ Başbakanımız Perşembe Günü Bir 

~ral Aleksandır'ın Akıtılan Asil 
,anı "Ceza, Ceza'~ Diye Bağırıyor 

tyl goslavya Fransa hariciye nazırı Bartu'yu 
1. : öldürmekle suçlu olup şimdi muhakeme edilmekte bulunan 
l@i iki Hırvat (Kroli ve Ros;ç) 1 

r .staş,, ların muhakemesi: 
m Yugoslavya Kralı birinci A · 
111 :eandır'ın Marellya'da katil 
1ııJ andın dolayı Fıansa'da mu· 

9 temeye ıevkedllmlş olan 
1 ılta~,, Jar tedhiş teekll4tı Oye 

• ~ laden Poaploll, Kral ve Ra · 
r 1 'in mohakemelerlnln movak· 
·d' · 

1 
olarak tatill dolıyıalyle 

l tgrat'ta çıkan < Vremew ga· 
re' ~el 24 lklnclteşrln 1935 
ıel Hında Fransız adliyesine kar· 
C gayet şlddelll bir makale 
ty ıretmlştlr. Bu makalede de· 
d lyor kf: 

r' - Bu anda; adli nizam n 

' •••m, en basit moral akJde· 
11 ine mallk bulanan meml~· 

ıJ lerde mer'i olmaaı mecbnri 
(1 anan teamGlden, yani müc· 

~· ılerln cezalandırılmasından 
1 11etmek gerektir. 

rı K.111 Alekeadr bir dost ve 
h · h seven eıfatlyle gitti ğl Fran· 
l ~a, MareJlya'da on binlerce 
~ k ortasmda, arsıoloeal ka· 
lr.

I 

er çetesi tarafından olu orta 
' AriUmftştur. 
r 

'' 'a fakir Balkanh'Jarın na· r 
l] anda mlsıf it severlik mo· 
' ldeeanın sayılmaktadır. Ara · 
1; ıda, mleaf lrperverllk şeref ini 

') hafaza etmiş olmak için ca 
l 11 vermiş basit ve fakir in· 
lf . .Jar vard1r. 
t Bu menfur cinayetin fıUJerl 
1 

1 n katiller derhal meydana 
.. arılmıetır. Bu katillerin men· 

•, • bulunduğu teşkilat derhal, 
ı. tnen Fransa'da ve kısmen 

C iya. A vuetorya ve Macarls· 
rı 'da yakalanmıştır. 

~ dfnayetio başhca mflrenlbl 
iı lnsa'dao kaçmış lee de el. 

~· ret failleri Franea'da kalmış 
J dır. 
ıu .Ba hadise dolayaslyle yapı . 

ti ık en tıtbH, en namoek4rane 
~. ıen vakoraneal her halde 
1 ,ıııerln, rebbn ve hüküm· 
J •nı öldftrdOklerl nloe tara· 
t~ 1tilan muhakemeleri yapılmak 
1 're Yugoelavya'yı teslimle· 
1 gidi. 

~ Elalbukl ladei m'ftcrf mln me . 
i, HBI ortaya çıktı ve Kral 
" Fkııandr'ın htlllnloln Yu· 

elavya'ya vedlme ... i heeepla· 
elvermlyenler bu mes'ele 

aeıoa barıodılar. 

cinayetin 
imiş olduğu Franea'da 
C;eme edllmeleri 

'Dl edilebilirdi. 
teı.l 

icra 
mu 
dahi 

1 l)a takdirde dahi Giyotin 

' ctaıının, yaloız asil bir ada · 
öldürmek, bdtfta bir ulue11 

bGyGk hükftaıdarından mah· 

ram etmek. istemekle kalmıyan, 
ayni zamanda beitOn Anopayı 

ateş ve kan içinde bırakmak 

gayesini taklbeden canilerin bo· 
yunlarına sdr'atle lneceğlnl bak· 
h olarak, be.klemfştlk. 

Mınllya eoikaetlnln fevkı· 

18.de ve ıarthte korkunç bir 
· dönO.m noktaemı ifade edebi· 
lecek bir cinayet olması hl· 
barlyle canilere verilecek ce· 
zamn eerl, haklı ve enerjik 
olmaeını beklemtotik. 

Bonon bôyle olmaeını ica · 
bettlren bir badfaeye az zaman 
önce şabld olmuştuk: Pavle 
Gorgolev adında bir meczub 
Roe, 6 Mayıs 1932 tarihinde 

Pırls'te Harb muharrll'lerloln 
eserler.1 eerglslade Fransa Cu· 

mur Baekanı Doomer'I aldftr· 
mfto v"' tevkif edildiği zaman 
"Franea'yı Sovyetlere llAnı 

harbe sevketmek latedlğlnden 

dolayı Franea Cumor Baıkanı. 

Dl öldürdftm,, demlştt. 

Katil ve katlin sebebi mdc· 

rlml~ gayri tabii bir oahıs ol· 
mHı fua~ lyesfni doğurmuş ve 

fakat ıkıl doktorlır1 31 Mı· 
• 

yısta katlllo mes'ul olduğa 

hükmftnö vermişlerdi. 

Gorgalov'1n môdafU, mücrl· 
mln tekrar muayenesini letemlıt 
lee de bu taleb redd~dllmlş ldl. 

Doumer'ln katlinden tıkrl· 

ben bir ay ıonra, yani, :ı!6 

Hazlran'da lttlhamname hazır· 

lanmış, katil 25 Temmoz'da 
mahkemeye eevkedllmfş, 27 

Temmuz'da idam hflkmfi ve· 
rilmlş, 20 Ağostoe'ta temyiz 
mıhkemeel hn hOkmO tasdik 
ederek Gorgulov 14 EylO.lde 
Parls'te Arago bulvarında idam 
edilmiştir. 

Demek oluyor ki: Fransa 

Başkanmı öldilrenln başının gl· 
yotln sepetine yovarlanmaeı 

için c:f ört ay ve seklE gilnlGk 
bir 1amın lı\zım olmuştur. 

Büyük bir bükdmdar ve 
hü yok bir mleaf irin Fransa 
topraklarlDda öldürülmesi hıi 

dJeeel karşıeında Fransız adlf 
yeehıln hiç olwaz ise, Frınıea 

Cumur Uoşkaoının katlinde 
gösterdiği acele ve kat'fyetl 
göstermesini beklerdik. Bn el· 
nayet kar~ıemda daha seri ha· 
re ket etmf'slof O mld etmek oöy · 
le dııraun.,, 

Makalede, katillerin müda· 
faaaını deruhte edeo avukat 
Dealoo11 »cübbeli çeteci diye 
tavsif olunduktım ıonra deni
liyor ki: 

wKral Alekeandr'ın akıtılan 

Gazeteleri, Adalann Fabrika Daha Açacaklar. 
Bize Verileeeğin_den 

Bahsediyorlar. 
~~~~~~--~~~~-~~~~~~~~~~~~ 

Yeniden Yapacağımız 7-8 Fabrikanın inşası 
İetanbul, :.! (Özel) - Ame· 

rlka gazetelerine gare, lngll· Bir lngiliz Grubuna Veriliyor .. 
tere 12 adayı bize ve Yunan · İetanbal 2 (Radyo) - Perşembe giloil Zooguldağa gidecek olan başbakan General lemel İn6nft 
hlara verecekmtır Bu gazete· sömikok fabdkatıını açtıktan sonra K8l'abok mevkllne giderek demir, çelik endGstrletılnln birinci 
ler, verdikleri bu haberde ıe· pltimoa Ald olob orada vflcoda getirilecek olan yedi ıeklz fıbrlka hakkındı incelemelerde bulonı· 
rar etmekte leeleler de mem· cakhr. Hanların yepılm1tıının bir lngiUE grobuaa verileceği tah•kkok etmlı gibidir. 
ha hık.kmda hiç bir şey yaz· • • •, • • 

'\.,m_a_mak-tad-ırıa_r. ___ , Italy a'ya Neler VerirJerse r 
Kamu tavda 

Zehra'nın 

Dnn Neler Ko~uşuldu? Razı Olacakmış?. Cenazesi Törenle 
Kaldırıldı 

Ankara, 2 (Özel) - Kamutay 
bng\lu Rafet Caoıtez'ln başkan
bğında toplanmış, bir kısım 

dairelerin 935 mali yılı bdd· 
celerlnlo bazı fıeılları ırasında 

mftnakale yapılmaları bıkkın· 

dakl kanon layihaları Ue An· 
kıra baetaoesl hasta bakıcı sa· 
yıeının 12 den 18 e çıkar•I· 

ması hakkındaki kanon 14yı · 

hasını mGzakere ve kabnl ~t
mlştlr. Kamutay çarşamba gtınd 
toplanmak ftzere dağılm11t1r. 

Kamutay 
iki Ay Tatil Yapacak 

Ankara, 2 (Öıel) - Kamu· 
tay, yılbaşında iki ay tatil ya· 
pacaktır. 

M. Heriyo Loodra'da 
Loudra, 3 ( Radyo) - M. 

Edvar Herlyo, hasuııi .Utfbl 
ile birlikte Londıa'ya gelmiştir. 
~~~~~-ı...~~~~~-

asU .kanı wcesaJ Cezai.. Diye 
bağırıyor! 

Hem FraDBız adllyealnden 
uloıomozun pn, ıııereflne uy· 
gon seri, haldı ve kat'i bir 
ceza istiyoruz.,, 
Kral katillerinin muhakemesi: 

Zagrap'da çıkan cNovoıtl,, 
gazetesi de Marstlya suikastı 

munonlarının muhakemesinin 
tatUI mftnasebetlyle Fr1011a ad· 
llyeslne kıreı 24 llkteırln 935 
tarfoJi sayısında bir makale 

neşretmektedlr. Makalede de· 
nlliyor ki: 

"K.ra~ katlllerloln, ~ayet gayri 
tabii bir tarzdı Alks en Pro· 
vence'de başlıyan muhakemesi 
talik olundu. Kral Alt'!keandr'ID 
katlinden ve acıkh öldmfln· 
denbeıl bir seneden ziyade za. 
men geçmiş bulunuyor. Mar· 
ellya soJkastl hakkındaki tah· 
klkat bftUlo teferruıtlyle bir· 
ilkte tamamlanmış ve dannsn 
doğru bir surette rlyet edil· 
meslol temin husosonda, hem 
iddia, hem de mtıdafaa taraf· 
ları 14zımgelen ttıdarllderl yap · 
mak için kAfl derecede zaman 
elde etmişlerdir. Balbo ki mo· 
hakeme bir kaç ay sonraya 
talik olundu. Muhakemenin 
tallkl mahkeme n avukatların 

husasiyetl bakımmdan muvafık 
göıtterlleblUrae de gene bir boş· 
lok vOcııde getirmekten hali 
kılmamıellr. 

BötQn bunları icabetti ren 
(ley avokat Deabone'un tarz 
hareketidir. Daha m o hakeme 
bıışladığı zamım Fransız gaze· 
telet'lnden bhl bu avukatın 

kf m olduğunu yazmıı:ı ve hn· 
nun reviziyoofet oldli'ğuon Uln 
ederek Macadcıtan da vaamın 

doğruluğu bakklnda risaleler oeş · 

rettlğlnl beyan eylemlı:ıtlr ... 
- Taliklerden bir f•yda 

beklenmedi. Mücrimler cezala· 
rını çekecelderdlr. Ta ı lbte bu 
böyle olmuştur. bundan 
da böyle olacaktır.,, 

BODta 

l!!tanbul, 2 (Özel) - Atı· 
tflrk'ön evl4dımınevlıl Zehra· 

Parla, 2 (Ôzel) - (Mancester Gardlyaa) ın ald•ğı bir habere 
göre; İıalya, Tlğre ile Harar ve Ogadoo kendlaloe Ye· 

rllcliğl ve İngiliz Sudan'ı yıkııınndald mıntak.alar İtalya'ya 
ilhak edlldliU taktirde Habeşfetan'la barış yapıbllecekmlo. nıo getirilen cenazeel bugftn 

taunle defnedilmiştir. Cena· Söyleodlğlne göre, Belçika K.rab Leopold'on Londra'ya git· 
ıeye AtatGrk adına Comarbış· 

meel, İtalya . Habeşistan mes'eleelle alakadardır. 
kını başkatibi çelenk koy· 

Kral, fngUlz Kralım Buklngam earaymda ziyaret etmlo ve moıtar. 
ıereflne verilen ıölen eenaeında İngiliz Kralı ile bu mea'ele Baıııbakan, Parti, VllAyet ve 

etrafında konuemuştur. teıhlr ıdma da çelenkler kondu. 
••• \. .1 

ltalya'da iane Toplamak- Ekonomi 

ta Devam Ediyorlar.. Bakanı Vapur
culuk Şirketinde Romı 2 {Radyo) - (Banka D'Italya) hftkdmet tarafından 

toplanan ianeye tetlrak ederek bir milyon liret vermişlerdir. 
Doktor (Voronof) bfr ktlo altın ve zecri tedbirler hakkında bir 
de mektoh gôndermletlr. 

Danimarkalı Adıvey, Parlt aerrlsfnden alacağı komlsyoalırı 

iane komlteeln" terketmletlı. 

Buğday mficıdeleafnde mftklfıt kazanın rençpeder de ha D"d· 

Anka • 2 (lizel) - Ekonomi 
Bakanı Fuad Ağrali bugftn '8· 

purculuk şirketiyle liman lda· 
resinde meşgul oldular. 

Alman'lar 
kAfatlırım komiteye bırakmıılardır. Uluslar Kuru· 

, • • • muna Dönecek Mi? 
Italya n ların 60 N o. lı Kes 1ıtanbua, 2 (Ôzel) - Alman· 

ların Milletler cemiyetine dön· 

• <tıJ T hl• ""'ı • ç kt meal için mGzakereler hıelı-filJg e ıg erı ) le mıştır. Bu hAdlse, Alropa alya. 
Hl çevenlertnde bftyilk tesir 

Romı. 2 (Radyo) - Mareşal Badogllo, 60 nomarah reamlğ 
tebliği neıreylemlıtlr. Bu tebliğde deniliyor ki: 

Oınyertatamblyen mıntakaeındakl tatblrat ameliyesine bugflu 
de devam edildi. Atkerlerlmiz, Alemale civarında dGomın aeker· 
lerlle bir çarpışmada bolnnmoı 'e 15 ölft b1rakan Hıbeeler, 

rlc'ate mecbur kalmıetır. Zayat1mız, biri zabit olmak ftzere alh 

ölftdea ibarettir. 

••• 
Altın Madeni Yüklü Bir 
Vapurun Şaftı Kırıldı 
İstanbul, 2 (öıel) - Ôdeea'dan altın madeni yGkltı bir İngiliz 

vapuranuo eaf tı kırılmıı ve yedekte lıttaobulı getirilmiştir. 

Vapurdaki altınlar muhafaza ahına ahnmıttır . 

••••• 
Fransız - Alman Anlaşmaşı Başka 
Bir Devletin Aleyhine Değilmiş .. 

Parla 2 (Rıdyo) - Tutosyte çıkan (Depeo De Talaz) gazetesi, 
Frınaa·Almınya arısında düştınillen aalaşman1n, hiçbir memleket 
ıleybfne olmadığını yazmaktadır. 

Ayol gazete, Sovyetlerl6 Fransa aruıodakl paktın, Alman · 
Fransız anlaemaeına bir mani teşkil etmlyeeeğlnden bıhııedlyor. 

Pazar Gflnft Aldığımız Haberler 

oyıodlrmııtır. 

Namık 

KemalGono 
flniversitede 
Söylevler Verildi •• 

İstanbul, 2 (Ôıel) - Bugftn 
Üniversitede Namık Kemal gft· 

aft yapılmıo ve muhtelif hatip· 
ler tarafmdıo eôylnler veril· 
mlştlr. 

Eski Vapurlar 
lşletilmiyecektir 

Ietınhol 2 (özel) - Telııiz 

teeleatındın mahrum ve eıkl 

vapurlar seferlerden menedll· 

mlıtfr. 

Paris Belediyesinde 
Parla, 2 (Radyo) - Komft · 

nlatler ıehtr mecllıdnde gene 
ftç azalık .kazanmıtlaıdır. 

ltalyan'lar Musaali'yi Tahliye Mi Ettiler? Amara'nın 
Tekrar Habeş'ler Eline Geçtiği Söyleniyor. 

Harar 1 - Babeş'lerln Italyan Somalleinde Amara'yı aldıklın söyleniyor. Ras De!ta Vibl Sabalt 
tızerfode ltalyın'larla karollaşmıştır. Bir Adia Ababa habr.rlne göre, Makallı•'oln 65 kilometre 
şlm11ltnde Italyan batlaJ'ıoın arkaemdak.i Ahuna sırtlarında, Baheş'frr iki gOnd•·nberl I ı alyao'Jarla 

çırpışmak adarlar. M.dtsadları, lralyan rfc"at h 1ttım kesmekılr. It.ılyan'la r bono ı Ozerloe Adua'ya 

doAru çekllmey., başlamışlardır. 
Havas Ajaceı lee eon gftolerde Hıbeş'lerlo önemli horekAt ve Italyan'lıırı mevzl?erloden e1acak 

kal'i hücumlar yapmadı klaranı, It11lyan •1ar1D, olsa oloa, y11gtnurd11u ve erzak. lemioi için ~erf 

çeUldlkledni bildirmektedir. Ba geri çeklli~l çe,ld çeı:ıid tefsir edenler vardır. Balk, ıta,manın 

cenuba doğra Uerlemekt«10 vazgeçerek: garba döndöğilnii, bazıları da Italyan nıilelliman aekerlerlolrı 

ramazan ıyma girmiş olduklau için bu snretle hareket edildiğini bildiriyorlar. imparatorun da 

Deeelye vard,ğı s<iyleolyor .. 
Italyan'larıo Moaaall'yl tahliye ettlklerlnl Adle ·Ababa tey•d ttmiyor. Dllş 11anın muvakbten. brı 

gayri mee.ktin ve yaşınmaeı güç olan yerlere ilerlemekten vugeçrlkleri Ctkrlnde flnlnnuyor. Bura· 

da ancak Hıbeo'lerln prk cepbeal komandını Yayo ·Yayo'oun y1rı vahol kobUelerlndeu hıeka 
timse barınamımaktadır. 
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ı Çimdikler :ez ı . tH -A~ e· . E R L E- R .. , 

Ş E H 1 R C.H.P.Ocak Kongr Kötft Tahmin 
, · Buca'mn C. B. P. Yok 

l\adyQ istasyonlarından birin· 
de bir B11y•n ıplkef var .. Sesi 
p k•dar tatlı ve o kqdar cıtna 

yakın, ılveıl d6 o kadar ıhenk· 
dar ki, bazen insan çok yakı· 
ınnda atkın mezamldnden hl· 
rlni okuyorlar ıanıyoı. Seel, 
bazen tath ve mahrem bir fı· 

111ltıyı ~ndırıyor. Knlıklarınıza 

bir Olft d~d11ğ1D yaklatllğını, 

11onra yavat yavaş yOzQndze do · 
konduğunu hissediyor ve bir 

heyecan ıpazmaao geçiriyor gibi 
oluyorsunuz .. 

Sonra onu dOıOnOyorsunnz: 
İnce, aarışın, derin bakı~lı 

bir kızcağız. 

Haylr, ıtyah, alev gözlil, do · 
dakları dalma yarı açık ve 
btUyah duran bir genç k.ız .. 

Baylr, daha bir baııkası, es-
1 

merce, yeıll gözlO, dumanlı ha· 
kışlı, 11açlart başının üstftnde 
çılgınca oçuıan bir tip! 

Usatmıyayım; bir mecmuada 
ben bu spikerin resmini göre· 
mlyeyim mi? 

Amanallahım; çhklo mi çir· 

kin: 
Kaıları iki tarafındın hodan· 

mış, bakışları sığır gözft gibi 
sersem sersem, f plnceclk bir 
boyno, koskocaman çene kemik· 
lerl, fırlak bir kafa ve daha 
da neler! .. 

Yazık; btUftn düşünceler, bü
tftn tahıyyftller boşa gitmişti. 

Davulun sesinin uzaltan hoş 

olduğu, meğer ne kadar doğru 

imiş! .. 
BJr hlk4yede okumuştum: 
Mabod çarıaf far zamsnında, 

bir genç, yoUa bir çarıaflıya 

raıtgelf yor hem d" ne çarşaf; 

yandan yırtmaçlı! . Bacaklar 

mevzun mu mevzun! .. Ytlrüyüııı 
tahane... Eldivenler dirseklere ,. . 
kadar. İncecik bir bel üstünde 
dolgun göğüaler, :geniş omuzlar 
ve hOIAııa bıetan ışığı gözü 
dolduran ve doyuran bir vtıcod .. 

Bl.zim blkAyenln kahramanı· 

nın kılbl, 14ıtlk top gibi, bir 
kere hoplayıp sıçrıyor .• O za. 
mankl Adet veçhlle, tıkılır pe· 
ılne!.. o gidiyor, aıık gidiyor: 
Aruıra imalar haıhyor ve ka· 
dın, clvele.t, muvaf1k.kıir bir 
~111lyet alıyor.. Kabramammız 

ırllk, çeemeye tutulmuııı ıeoeke 
gibi dolup boşahyor. Onunla 
konuıııebJlece~lnl, ellerlnJ elle· 
rlne alacağını, nihayet kolları· 

nın bu gftzel vftcodı Hrılaca· 

ğını dOıııftnftyor ve bunlara dü· 
şftndOkçe, kafası ve heyecanı, 

bir karıe daha yOkseğe fırlıyor. 

Nihayet tenha bir sokakta 
Hayan yftrftyftşiinü ağırlaetırıyor 
ve o da yakla~ıyor: 

- Ah ·Diyorum- presdldel 
ruhum, hayatım, aşkım, beni 
harap ettiniz .. Si zl görtınce bir· 
denblre ... 

- Aman, yavaş konuşunuz 

Beyefendi .. 
- Emredin, ferman Hanı· 

mefendlmlzln! Şöyle tenhada 
bir mGIAkat Ihsan buyorulursa 

Uzatmıyayım; nihayet bir 
randevu koparıyor ve o gılnii 

sabırsızlıkla, asabiyetle çekip 
getiriyor .. Ü mitlerle dola olarak 
koşup gidince ne görsün: 

Köfte dudakla, patlak gözlü, 
dlelerl dışarıya f'ırlamıe, barok 
burunlu bir Arab bayanı!... 

Şeytan kulağına gölla dost· 

larım! .. 
Çimdik ---

Oda Bndcesi 
Ticaret odaııı yönetim kurulu 

bugftn toplanacak ve btıdce 

Gzerlnde tedklklere başlıya 

cıktsr. 

. 

Vapur Yolcular(Kayık· IneholujVapurile Birlik· 
lardan Kurtar1ldı. te Bataıi Asker •• 

-
Vapurlar Doğrudan Doğruya Rıhtı· 
ma Yanaşacak Ve Yolcular Çıkacak. 

Bulunan Cesedin Birçok Yerleri Balıklar 

1.,arafından Yinmiştir. Tehdilhavaya Giden 
Bu Asker Vapurla Beraber Batmışh •. 

Ecnebi limanlara ı ğramaksı· 

zın TOrk Umanları arasında 

sefer yapan vapurlarımızın İz· 
mir limanında doğtodan doğ

ruya rıhtıma yonaşmak suretlle 
yolca çıkarmaları için vilayetçe 
mOblm te~ebbüslerde bulunul · 
muştu. Bu teıe.bbüsler iyi bir 
eekllde neticelenmiş ve dün 
Gftmriik ve inhisarlar Bakan· 
lığından llbaylığa gelen _bir 

mektupta vilayetin bu noktal 
nazarının kabul edildiğini bil
dirmiştir. 

İstanbul lskenderlye seferini 

yapan vapurlarımız da İstanbul'· 
den İzmlr'e geldikleri zaman· 

lar da Törkly" limanından ge· 
leceğl için doğrudan doğruya 

rıhtıma yanaıarak yolcu çıka· 
racaktır. Yalnıı ecnebi liman· 
tarından gelecek vapurlar açıkla 

demlrllyecektir. İzmir Uma· 
mnd11 yolcuların vapurlttrdan 
orta zamanda olduğa glbt hAla 
kayıkla çıkması ıehlr için acı· 

nacak bJrşey idi ve yolcular 
çok zahmet çekiyordu. Yeni 

şekil bu zorlukları ortadan 
kaldırmış olacaktır. 

üzüm Vaziyeti 
·-·--Almanya~da ve Şehrimizde QzQm 

Fiatlerinde Yükseklik Var ... 
~~~~---ı~~~~-

Tdrk,pflsln Berlln ıubeslnden borsada üztım flatlerlnde 25 

şehrimiz şubesine gelen bir ha· santimlik bir yüksellı görfll· 
bere göre son gdolerde fizüm mdıUlr. 

f latleriode kilo baışına orta 
keaapla iki kuruş ~adar bir flzfim, incir Gftnii 
yükselle görülmü.ı ve bu flalle Ankara, - Tilrkofls, milli 
mablm l~ler yapılmıştır. mahsullerimizden incirin mem· 

Son hafta IQlode İzmlr'den leket içinde sQrdınünü artır· 
yüz kilo başına elf Hamborg mak için tasarraf haftası için· 

luebolo vapurunun Köııten 
adası önlerinde pelikan feneri 
rotasına döndilğft sırada battı· 

ğı gece kaybolanlardaı11 birinin 

Değirmen

dere'de Seylah 
Eski Şehir mi Mey· 
dana Çıkıyor? 

Son şlddetIJ yağmurlardan 

Değlrmendere nahiyesi havali· 

sinde SeylAb vnkoa gelmiş ve 
Çile ile Ahmetbeyll köyleri 
ırasında DeğlrmenboSazı mev· 
kllnde sel sularının glUGrdftğft 

topraklar altından ıbarıallkıdan 
iki odalı, Oo ufak kapılı, ze· 
mini mermer döeell ve bımamı 

andıran eski bir hlJJa meydana 
çıkmııtır. Bu bina etrafındaki 

arazide eski bir ıehrln enkazını 
gösteren alimetler vardır. 

İlbaylığa gelen maltlmat dze· 
rlne meydana çıkan isarıatlkı 

muhafaza altına ıJdmlmıe ve 
harada araştırma yapılmaeına 

mtısaade edilmesi tçtn Kültilr 

Bakanlığına miiracıat olan· 

mu~tur. 

ısıeuen 'iaııer ~öyledır: de bir günün; ıucır gana oıa. p olis1ere Konferanslar 

cesedi evelkl gGn Urla'nın ka· 
labak kahvesi yanını çıkmııtır. 
Ceset teşhis edllemlyecek bir 
halde idi, gözleri denf ı suları· 
nan teslrlle oyulmuş, bacakları 

köpek balıkları tarafından ko· 
parılmıt bir hılde idi sol eli 
ile karnı tlıı idi. Cesedin ftze · 
rl araştarılmış, bulanan Uğıd · 
lardan bonon Etem oğlu yirmi 
dç yaıında asker Osmana alt 
olduğu Anlışılmııtar. 

Tabklkatımıza göre bu asker 
hastaneden yeni çıkmıvtı n 
tebdllhava için lııtaubul'a git· 
mekte idi. Facia gecesi vapur 
batmak 6ze_ e iken dl ğer asker 
arkadaı:ılan artık denlrıe atla · 
mak zamanı geldiğini, atlama· 
yacak olursa vapurla birlikte 
batacağını kendlelne st5ylemlo· 
lerse de çok zayii bir halde 
bulanan Etem: 

- Ben nasıl atlarım. De· 
nlzde ölüttlm. AllAb belki yar· 
dım eder de vapur batmaz, 
~uruılarom. 

Demlııı ve Hpurda kalmıştır. 
Zn11llı Etem o vakit vapurda 
kslırak atlamamış ve vapurla 
birlikte batmıştı. Cesedi Urla 
da gömftlmftşlür. 

7 Numara 15,75 lira, 8 nu rıdt keboUinü ileri sürmGştü. Polis memurlarına veril· öğı•etmenler De 
mr.ra 16,25 Ura, 9 nomare 17 Milli tae&rrof cemiyeti bo işin mekte olan mesleki kooferaoı· 
lira, 10 numara 19allra, 11 propagandasını tıstfloe almıe ve tara dtıo de devam edllmlatlr. Soysal Yardımda 
numara 32 liradır. b L il ı 1 'il 

ütöo • 0 arına üzüm ve ne r Balkevl salonunda verilen hn Dig\J er y urtdaşlarımız· Gene Tftrkof ise gelen haber· ü h kk d ŞI dl 
K lif d gün a uı a yazmıeta. m konferansta pek çok polis bo· 

lere göre 8 ornlya a birinci cemiyet şubelerinden gelen dan Geri Kalınıyorlar. 
teşrin ıyında tomsonlırın ydz- 1 1 1 lunmuş ve ddnka konferaue 

mektuplarda üzüm ve ne r s Hayır kurumlarının z•mın 
de "O ı ve mascatlaran yüzde k dl TA L f l b ı idari lueım relıl Yaoar Barıı 

<:t. tenme le r. ura.o s u S· zaman bılo vermek, rozet da· 
doksanı sergide bulundug-u sı· ki ı L l L ı ı ı vermletir. 

te er a.arşı ama.. ç o 1 ve ğıtmık. gibi şekiller ıltınd11 
rada yağan şiddetli yağmurlar- tarım bankalarının Lımlr'deld Hakkı Balcıoğlu 
dan takriben 40 bin ton kuru g6nlft. zengin halk.tın 'okaol 

tıziim kurumuna lılzımgelen Ticaret odaıu reisi Hakkı vatandaşları korumıdt ve kim· 
ftzilm zarar görmftıııtOr. Bo ııu· tebliği yapmıştır. Bundan bao· Balcıoıwlo Sultanhisar'• git . 

1 
LI k. L 

1 1 ı; ses ı çocu-. arı ayırma.. ç n retle son aylar içinde Tft.rklye· ka, ötey gOn Ôdemlş'ten oeh. 
de ve rakip memleketlerdeki rlmlze bir vagon lnch gelmfıııtlr. mlştlr. para toplarken u~radığı gdç· 

d "' Bu inciri paraslle Ekonomi Maaş lft.kle kendilerinden para lstlyen· kuru üzilm f latlerln e gözu 
çekecek yftksekllkler kaydedil· Bakanlığı, 11, Tarım, Merkez, Reemi daireler memurlarına lerln beklemedikleri zımRnlarda 

Sümer banL memurlarına da. dftn birinci kioun maaaluı bir masraf la karşılaşmaktan da· mlştir. Flatlerin dıha yilkeele· .. 'il 

d 1 ı k d Dft ğılmaktadır. defterdarlıkça dıg· ıtılmıştar. ya bilecekleri AzftntGytı kaldır· ceğl e an aşı ma ta ır. n 
~~.;~~~~-~~----•-••••••••••••••••••••••-, mak için verilecek paranın bir 

~LHAMRA Sinemasının Büytık Zateri 

170, 000 lzmlr'Hnlo geçen eenebenberl sabırsızbklı beklediği dOny11 sloemaııınm 
eşsiz bir san'at harlk1&1 

l(LEOPATRA 
Şimdiye kadar ihtişam rekorunu muhafaza eden BEN · BUR filmini de geride bırakan bir 

zenginlikte 300,000 f lgüran lştlraklle ve 23,000,000 milyon sarf ile vtıcoda getirilen 
bu filmi ELHAMRA sineması sayın İzmir halkına takdim ile iftihar eder. 

Dı.kkal .• Bu filim ştmdlye kadar Torldye'ye gelen filmlerin en pahalısı olduğundan 
yalnız bo filim için serbest duhuliye karneleri ·muteber de~lldlr. 

Siyah Gözler 
sinemasının dahi san'aıkarı lıary Baur ile Simone 
Simon tarafından temsil edilen bu şaheser 

A vrnpa ve lstınbol'da olduğa gibi İzmh'de de bftyftk. bir 
rağbet kazanmıştır. Büttın halk bu f timi gôrmek için 

(T S.: e ) na gitmek· ayyare n ması tedlrler. 

Sü\yah 
Büydk blr aşkın çok heyecanlı bir aksidir. Rue Çıgan orkes· 
trası, Rus Çıgan koroao, şahane dekorlar, en yükııek HnalkArlar 

AYRICA FOKS (En son haberler) Türkçe sözlü 
MlKI ( KARlKATÜR KOMlK) 

SEANSLAR: HergOn 15 · 17 · 19 · 21,15. Cumartesi 13 · 15 
seanslarında talebelere tenzilatlı bilet verilir. Pazar 

11.30 . 13 te llıiv6 seansı vardır. • 

defaya mahso11 olmak iizere ele 
geçecek bir aylık tatarının 

yüzde biri nlebetlnde olması ve 
paranln partide teşekkftl eden 
yOksek yardım komitesine ve 
rilmesl gerekli gôrftlmftş ve bu 
yolda hareket edilmesi İlbay· 
lıktan alakadarlara blldlrUmlştlr. 
Kdltür dlrek.törlftğft; bütüo 
mekteblere tebliğde bulunmuş 

ve aylak dağıtılmadan t'Jnce 
razı olan öğretmenlerden bu 

yolda alınacak paralarm parti· 

deki komiteye gönderllmek 
Gzere merkeze yollanması bil· 
diri' mittir. ---- . 

Toplantı ' 
Vilayet yönetim korulu ve 

daimi encftmenf; dftn ilbay Fazlı 
Gftleç'fn başkanlığında ayrı ayrı 

toplanmıı önemli kararlar al· 
mıştır. 

Antikiteler 
Antlkhelerle tarlheel eser· 

lerden derelerde naıul istifade 
edileceği hakkında Ktıltftr ha· 
kanhğından şehriml:ıdekl al4· 
kadarlara bir bildirim gel· 
mlıtir. 

Kar 
İstanbul, 2 

kar yığnuıııttr. 

Sarıkımıııı'• 

maı.aııe oc~k kongresi C. 
P. Uyônkurul ~yeslnden ~ 

tqr :Jlami' fp bankaP.hğıod1' ı 

lanpuş ve yıllJk iş rapoJD Q~F 
dqktııııı, dlle~ler leeplt eclUıı 
ten sonra yeni yqnetlmkurı 

Gyelerl seçimi yepılm1~t1r. Y 
Oyelllrlere Kazım Mftndo, l 
lJl kasap, Bayram, .flamqz 
Hemdi ve lskeoder Baaan 
çllmlşlerdtr, 

Ocak nahiye mQmeaslllll 
rloe de Hasan lskender, B 1 
ram, Ali, Receb Yalaz, Oan 
Amlş, Halll, Kulaşıuh len: 
ve Haydar ıeçllml~lerdlr. 

Yeni Oyeleri ve mftmessU 
lmtlolarıa. 

Şimikler'cle 
Köylftniln Te
zahüratı Arasında 

Yeni Mekteb Açıldı. 
Karşıyaka nahiyesinin Şlrr 

ler köyünde köyUlmüzan a 
teri ve hlmmetlle yeni yaptı 
mıs olan ftç dersbınelt llkm 
ıep binasının açım töreni c 
ilbay Fezh Gilleç'ln buzu 
ve köyldotın coşkun tezahftı 

ara ısında yapılmıştır . 

Italya 'ya Mal 
ihraç Edenler. 

İtalya'yı mıl ihraç et 
olup ta parasını henüz alma 

olanların peşin veya va' 
alacaklı olduklara miktarı 

yakın merkez bankasına r 
racaat ederek hemen blldlrı 

lerl Ekonomi Bakaohğınc 

eehdmiz Ticaret odasına telg 
bildirilmiştir. Oda; bunu ı 

kadarlara blldfreceltlr. 

Burnava Parti 
Kongreleri 

Burnava bOyilk cami mal 

lesinin parti ocak koogreıl 
velki akşam saat 21 de fly 
korulu üyesinden avukat l 
Ter'in başkanlı2ıoda toplanma 

Eski heyet rapora okunm 
936 badcesi tetkik edtlmlş, 
tekler ftzerlnde konuşulmuşt 

Yapılan seçimde idare be 

tine Said, Etem! Zübdd ve ' 

med seçilmişlerdir. Kongre ı 

1,5 ta bitmiştir. 

Yeni Neşriyat: 

Dergi 
Tı1rk mft.heodleler birliği 

neşretmekle olduğa mesl 
Derginin altıncı saym da • 
güzel ve faydalı yuılarla c 

mıştır. Okurlarımıza tave 
ederiz. 

Endüstri 
Yenl telrnlk bilgi sahaeıı 

.Cübelmek lstlyen işçi, usta 

teknlsyelerlmlzlo mesleki 1 
yaçlarına kdrşıhk veren bu 
ğerll mecmoamo 2 inci tef 
935 sayısı çıkmıştır. İçlı 
(Her ulus kendi ıııan'atkArlaı 

ytlkaellr • İş kanonu • Dl 
motöderl • Fen dftnyaeıoda 
nl bir keşif · Radyoculuk· I 
tik elektrikçi - Oksijeo k 
nağı . Dokumacılık · Ipllkçll 
Pratik işçi · ı,çl terknisJ 
sütunu · Hlzaıet masası) @ 

biltün işçi, usta ve teknley 
lerlmlzl ilgilendiren faldell 
zJlar vardır. Tavsiye ederiz. 

Konakta Kalorifeı 
Hakt\met konağandakl kı 

rlfer teslııatının oD'Brahnaııı 1 
mlştlr. Bugiln kalorifer yakı 

cak ve ilk tecrftbe yapıfacık 
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Esatirt Ve Siyast Facia 

ölen Habeş Kralının 
Geçmiş Macerası. 

Liji Yassu Kimdir? Uzaklarda Ka· 
lan Meçhul Bir KıE .•• 

a• 

(X)lıweılisi Liji Yassu imparatorken (X X)şimdiki hükümdar 

Harar clvarmdı, ıarp Ye dağ · 

lak bir yude kiln Garamalala 
kaleebade ykml ıeneye yakın 

bir samandanberl ayak.lınnda 

e ılbn senclr olduğu hılcle yaıı 
)an eabık Babeı imparatora 
tljl Yusu'nan öldftğlnQ enlkl 
gQn radyo haberleri arwada 

e bllclirmlttlk. 
"Kaçak prenı" demek olan 

Ltjt Yauu'nun bıyab hem eııa· 
i · liri... Hem de ılyaıi bir fı· 
r; eladır! 

le ikinci Menellk, bir Hmınlar 
a eyltdı olmadı&• için derin bir 

•ıtırap içinde knranıyorken bir 
a gln Adis-Abıba'dakl 11rayına 

lbeçhtil, fakat )tlzlladen 11ml· 
lblyet akan bir adım gelmlı n 

e l111p1rıtoru görmek lıttmlıtlr. 

Da adam imparatorun yanı· 
girdiği nklt, oıul ve teş 

lfala hiç ehemmiyet vermi· 
~erek: 

(. - Vollo'da ıenden bir kıs 

~· &ocak doğurduğunu ıöyllyen 

u 

n 

a· 

bir. kadın tanıyorum. 
Demlıtlr. lmp1rator hemen: 
- Da kadın n bu kıs 

ANADOLU 
GClnl6k Siyual Guete 

Sahip ve B;qyugam 
Haydar RlfdO. ÔKTEM 

Umumi nepiyat ve yuı iıleri 
mldilril: Hamdi Nizhet 

ld.rebaneai: 

a· 
bm1r ikinci Beyler toblJ 

C. Balk Partiai biua içinde 
Telgraf: hmir .. ANADOLU 

a- reıefoa: 2776 .. Poata kutmu 405 

D 

• 

-ABONE' ŞERAiT!: 
fıJhlı 1200, Alb ayhlJ 100. Cç 

ayhgı 500 kuruıtur. 
ta1auea memleketler için eenelik 

abone Gereli 27 liradır. 
Beryerde 5 Kuruftur. -taa geçmiı n6ahaıar 25 kurutlur 

ANADOLU MATBAASINDA 
BASILMIŞTIR 

Ctuus Romarıı: No. 61 

Ve t blru [ ıonra, telef onan 
ittiği göraldD. 
Ba 11rada Mıkı ıöze kırıt· 
~e: ' 

Ben klnrımı verdim! 
ıcll. Bu kadın timdi berhılde 
llıDH topraklarına doğra kıç· 

ktadır. Almanya'dın mClm· 
b olduğa kadar çabuk çık· 
k lıter! Bu kadının kendi· 
1 polisten • glsllyebllecegl de 
ılaakkaktır. Banan için ken· 
lal ben takip edeceğim, Ye 

tıaacı.ıım için elimden kur· 
a117ıcaktırl 

hemen bulaaıan •e bana ge· 
tlrlhin! 

Emrini vermfttlr. R11 Gol· 
bana bir katır ıırtanı binerek 
bu kadınla mtııtakbel prenseı 

bulmak için yola çıkarılmııtır. 

İt ve kat'i karmr adımı olıa 
Menelik kl9ır olan klr111nı 

botamık için, meçhul kadının . 
geılrllmeılal bile beklemeye 
ilzam gnrmemlı n genç Tay· 
toyu zeTcellğe almıı Te prenı 

Zoodlto bu ikinci kuHındaa 

do~muotur. 

Fıkat. Ras Gobbonı, diğer 

kadın ile kızm tıhırrlılne deHm 
lAzımKellp gelmediğini ıoronca, 

Meaellk: 
- Elbet! •CeHbını vermlı · 

tir· s~nln tıharrlyıtan bana kı· 
tmnın ığırlığıncı pırı earfını 

lcabettlrdi. ikinci kızımı da 
bulmak elbet ltzımdır! 

Nlbaret Raı Gobbona hcınlbı 
ond3rt yaıında ve yeni evlen· 
mit bir kadını bulup getlrmlı· 
tir. Koeaıı, bu ele geçmes ni
meti cana minnet bllm\t n 
kaı11ını imparatoruna terket· 
mlıtlr. 

Bu kadının adı Şıg1rdl idi; 
gftzel otdagu lçla de kendlılal 
urayda herkeı ıneıdl. lmpa· 
rıtorlçe bile bu genç kadını 

Menellk'ln çocuğa olarak ın· 
mekte tereddtlt etmemletl. 

Menellk bu kııını R11 MlkA· 
el ile evlendlrmiı ve tiu lsdl· 
Hçlaa da Lljl Yıı11u doğmal" 

tur. Ltjt Ya•a d~dellnln tıh· 

tına geçtiği nklt, Dankall'll 
bir Maıltıman luıla nlenmlı, 

MClelQmın olmıAa kılkıtmıı, 

lttlAf dewletlerl aleyhine dôn 
mit ve kaqııında mıhut LAY· 
renı'l balmoı •e neticede mağ· 
IAp dCleerek Halle Seltslye lı 

mile tahta geçen Ra Tafırl'nln 
eelrl olmuıtur. 

3 Birincikanun 935 

General, 
- Doğra bl( m6talea! J 
Dedi. 
~ Babıceğım; Tımpelhonftı 

emrlnlse tAbl bir tıyyare filosu 
var. Bunlar g~ce ve gladGz 
harekele hazırdırlar; pilot Ye 

raııtlın Almanya'nın Hltler'e 
en merbut lnHalarıdır. His 
banl1rdın lıtlfade etmeliyiz. 
Biz, demekle komlaeıln de bls 
den ayrı olmadığını ınylemlı 

oluyordu. 
Koml1er: 
- Çok hakb11nıal 

Eski Eserleri 
Korumalıyız?. 

Yarddaı; 

TClrk toprqınıa latl H 

altı deıerll antikiteler, anıtl1r 
•e tarihi eserlerle doludur. 
Boalar, Tark oluıanan dan 
yada ilk kaltıra kurduğunu, 

uluıumuzun bııka oloıl11a 

killtftr öoderlfğl ettlğlnt ha 
Ulu acuna ıanılacık tıbidler· 

dlr. lnea4 lık kOhGrQoGu ku 
ruluşonda, gt"llttmtode n ller 
Jeyişlnd r. Türk uluıuoun ya 
ratıcı urlığını glhteren bu 
ara anılaçlıırım korumakla, 
.. Türk tarlbl .. at korumuı 

oluruz. 
Yurddaı, Ufo Cumor bat 

kanımız Atat6rk'6u yGce ön 
dnlltl altında Tftrk t1rlbloi 
başlangıcından baılıyarak lo 
celemekte olan ve Tork tul· 
binin eıldllgiol, ıealtl!Alnl "" 
yauekllğfnl bfttla daa,.ya 
tınıtmağı çılııın Tark tarihi 
kurumu, batan çılıımalırında 
tarihi eeerlere dayınmaktıdır. 
Bu eaerler, heplmlsln ala11l, 
maıterek mılımııdır. Onun 
için bu eaerlerl yıkılmıktın, 

harap olmıkıan, yabıncı illere 
H ellere geçmekten korumak, 
her Tlrk için alo1al bir ödev· 
dlr. Yarddıı. ba ôdeTI canlı, 
bııla yerine getlrmeğe çılıı. 

T1rlhl eserler balar, b3yle 
eeerlerln yerlerini g6rar veyı 
lıltirsen, bu eaerlerln ıanaa 
banan elin' geçmeelne mey
dan vermeden mllzeler Te 

haktlmet adımlarıns haber 
ver. Ken°ll kendine uıalıaı 

ve tarih d~•lrlerlnl ıltftıt ede· 
cek toprak kazılarında bulan· 
mı. Böylelikle def ine ıraya· 
cağım diye, balaeaAın eHrler 
ne 11aa, De de larlhe yarn. 
Sana atalardan .. kalauı uya 
eline geçmlı olan tarihi eter· 
lerl de yabancı ellere kaplar· 
ma. Batla lnmlan alaeal 
kuramlara nrmek kat•I ama 
cın olnn. 

Türk tarih kurumu 

4 Talebe Yaka landı 

Mısır'da Hadiseler Hiç 
Eksik Olmıyor. 
~~~~~----ı~----------

Nahas Paşa, Bu lşde Sonuna Kadar 
Çalışacağını Söyledi. 

Üniversiteli talebe tramvaylara hüctım ediyor .. 

Kahire, ~ (Rıdyo) - Bu u Vef d partlıl aleyhinde bası gı · 
bıh Kıhlre'dP. gene bazı k1rı· zetelerde çıkın makalelerdir. 
ııklıklaı olmuıtur. Talebeden Kıhlre 2 (Rıdyo) - Vefd· 
bir grub eakl baıbakın Mıh eller, 923 ınayaaaıı için mGcıt-
mad pa11nın Hloe ıaırrus et· deleye dnım edecekler ve bu-
mlıler, kapaya kırarak içerideki nan için Cennre'ye bir hey'flt 
mobllyelere sarar yapmıılardır. gnadereceklerdlr. Nah•• Paıı 
Derhal bldlee mahalline yetlıen bir toplantıda; p1rtllerln bir 
11bıta dôrt talebeyi tnklf et· hedefte toplanmuı arsoıanun 
mittir. Ba tıaırazua eebebl, genel bir heyecan ayındırmık· 

_,______ la beraber henb birlik doğma 

Ootman dığını •e Vefd putlılnln bu 

Lindbergin Çocu
ğoou lildOrdOğllofl 

Gene Iokir Ediyor 

Botmnn 

oğurdı ıonana kad1r çıhıaca · 
~ını ıôylemlı, talebe tarlfındın 
tlddeıle alkıılaamııtır. Partiler 
ınlııımıyıcak gibi !nranmek· 
tedlr. 

Almanya'da 
Muhtaçlara Yardım· 

Berllu, 3 (Radyo) , - K't 
m6aaeebetlle Almın mabtıç 

laıaa yardım için yıpalan 

cpaur laneıh dan çok blyak 
neticeler nrmlıtlr. Ba iane 
devıirmeelae pek çok maıebe· 
na hafla olmak bere lO'l,000 
kiti ltdnk etmlı blyllı: al 
mayltler yapalmııtır. Ba ıaretle 
bGylk miktarda para toplan· 
mttır. 

Alman Filosu 
Manevrada •. 

Llndbergla klçtık çocuğuna 

kaçırdığı lçla Amerikan mah· 
kemeleri tarafaadua idama mah· 
kdm edilen mıbad Hotman; 
yeniden kendinden bahaettlr· 
meğe bıılamııtır. 

İkinci iane için hınrlanıl· 
maktadır. Da iane de•tlrmellne 
tlmdlkl DHırlu dı filen lttlrak 
edeceklerdir. 

Stokholm, 2 (Rıd70) - On 
tıhtelbıhlrden mllrekkep bir 
Almın flloa• Baltık denlslade 
manenalar yapmaA• batlunııtır. 

Bir Sahtekir 
Yakalandı 

Parlı 2 (Radyo) Bftyü 
bir lhtiliıtan munaa bulanan 
n kefaletle tıhllye edllmlı 
iken birdenbire ortadan •ay· 
bolın Guton Vldal sabıtaca 
tulı:lf edllmlıtlr. 

Dedi. 
- Şimdi takriben 1Ut OD· 

.,kdlr; içe doğra Koloaya'ya 
Hrablllriz. Borada Parll trenini 
bekler ~e ouaıa tevkif için 

tedbir alırız! 
General otlanan ba plhunı 

çok belendl n: 
- Brno Makı! ~ 
Dedi. Ve telefona alarak: 
- Allo... Allo!.. iç lılerl 

bık.anını nrlnlı. Ekaellnı G6 
rlng'I leılyoram. Ben geaenl 
Ravgıç•tm. Fukalicle bir m•ı'ele 
Hr. Bana telefonuna hemen 
nrlnlsl 

Dedi. 
-28-

- Dikkat ônlmlsde bir 
motollklet nr. G6r0yor ma· 
ıunP. 

G6rlyoraml 
- Şa halele b6tfln ılr'atle 

Hotmın, geçen hlfta 37 ncl 
doğam eeneldnrlyeılnl yıpmıı 
Te ba mlnaıebetle gasetecllere: 

- Ben nııhud doktor Kon· 
dona, clnıyedertml itiraf için 
yanımı d.vat etmlı değilim. 

Ben, gene tekrar ederi .. , ne 
Allıh ve nede lnHnlaı ônGnde 
vlcdınımı ıetırab ve nedamete 
dtııarecek bir cinayet lılemlı 
bir adam deAlllm. demlıtlr. 

1 
Uerle! Rlsgtr gibi koı! 

Komiser Valter, alnını oto· 
mobllln camına dayımıı, 6ade 
bir nokta clbl görlnın moto 
ılkletl g611flnd•D kaybetmemeAe 
çalıııyorda. 

Yeni n kanetU Menedea'ln 
ılr'at ibreti 100 105 110 kilo· 
metre ıar•at gGeterlyorda. 

Valler: 
- Bltterfeld asak olmua 

gerek. Şehre girmeden nel ye· 
tlımek iham. Şehirde mee•ete 
blraa karııık Ye gGç olar. lıte 
gllrlyoram, ta kendlıU Arka· 
ıında da koeaman bir ki~ıd 
çantuı nr! 

Dedi. 
FUHkl, moıoılklet berindeki 

adam artık farkedlllyorda. 
V alter tofGre: 
- Üuılne doıra yllrl, Ya 

darar, yahadda eallmetl kabul 

Zehirli Gaz. 
lardan Korunma .• 

İzmit 1 ( A. A ) - Zehirli 
gmsdan korunma komfıyono 
tarafJndan hHırlınan program 
moclblnce halkeılnde zehirli 
ga1 ve koru oma çareleri hık · 

kında koaferaaılar verllmeAe 
bıılınmııtar. hk konfeHnı hal · 
ketinde ngretmen K&murın n 
Dr. Fent t1rıfından veril· 
wlıtlr, 

eder! 
Emrini verdi. 
Fıkat daha fazla yaklııtak· 

ları Yak.it: 
- Otomobili yana al! 
Dedi. Ve mot01lklettekl ada· 

ma, oıoaaobllln peacereelal aça. 
r1k: 

- l!.ller yakarı! 
Diye haiırdı. Ve ayni sa

mında otomobil durdu; molo· 
ıllı:lettekl adam da maldneılnl 
durdarda. 

Otomobilin ılddetll sl1ııı ile 
gözleri görmlyecek derecede ka· 
maımıfb. 

Valter bir taraftan, ıoför de 
beri t11dt1n otomobilden indi· 
ler. Meçhdl adımın . Oserlae 
atıldılar; toförGa etinde, f lra· 
rlyl bıglamak için bir ip te 
nrdı. 

Fakat, birdenbire bn•hk 

Ağam em~ 

uun Ilıcaları 
• • 3 

Suyun Iociraltına 
Nakli DOşftntUtlyor 

Bu yıl AAımemnon ıbotıl 

rındı modern lnıaat ve iNi 
yıpılıcaktır. Çok saman e" 
yıptmlmıı olan A&amema 
ıllcaaı odaları içinde iDii 
barındmlamıyıcek nzlyete ıel 
mlştlr. Ilıca ıoyuoon dök 
bornlar içinde f oclrahına akı 
tılarak oradı hem plaj hem 
ılıca lf'sf :•ıaıı yapı 1 rn.aı için 
hff' tasavvur vardır Fakıt b 
takrirde ılıca ııu1unuo r1dy 
akthlteıfnl kaybetmeıl t"hHILe 
el de diışOoülmektt•dlr. Bir mi 
teball8ıs ııra(ıodın bu no• ı 
tt"tkik edll"cek ve ondan ıon 
yapılacak modern ıeılıat içi~ 

keşf yaptml ıcaktı~. 

'Fren Kazası 
Keçid Bekçisi 
Yaralandı ve nldo •. 

E9elkl akıım 111t 10,30 da 
Dnlet demlryolları 7 inci lılet• 
me mafettlıllğloln 1111&1 lllae 
yonoada bir tren kazası olmot· 
ıur. Mıklolıt Daı•n ild gece 
ıteıçlıl Bılll lbrablm9ln idare· 
ılnde bulanın 3501 nomanh 
lokomotif; Bılklpınar depOIDlla 
gôUlrCllGrken Hllll'dekl geçlttea 
geçmek azere idi. Ba geçitte 
bekçUlk eden Mehmed ogla 60 
yaılırında İbrahim; o 11racla 
yıkındıkl kıhnnla naande dn 
ruyorda. Kıhnde bulunıalar 

lokomotif in ılnJal için çaldalt 
dldGğ6 duyarak geçidi aencirle 
kapılması için kendlılne ı6yle· 
mlıler ve lbrahlm k0tarak g•· 
çldln bir taraf1D1 zenciri çek· 
mittir. Karş• t1rıf11kl senclri 
de çekmek için kotarak loko· 
motif in nnanden geçmek lıte• 

dlğl ıırada 111tte on kilometre 
hızlı llerllyen lokomotife çarp• 
mıı ve altındı kalmıttır. Bap•· 
dın n 11~ kat~ındaa •Rtr 
ıureue yaralaaak memleket haa· 
laneılne kıldmlan İbrahim hH 
tanede ôlmaıtar. Kasa rahklkı· 
tanı maddelamumt manini Şe•· 
ki Soner tarafından deHm edil· 
mektedlr. Tıhldkatı g3re ma• 
klnlıt Te ııeıçlnln kısada ıat;· 

ları görCllmemektedlr. 

Manisa'da 
Antikite MDzesi 

Mınlıı'dı yeni tealı edllea 
Antikite maseel ve toplanan 
lıerlerln dClıene konmaaı Ye 

kendlılnden lıtlfade n yıpıla· 
cak itlerin tertibi için ıehrl· 

mi• Antikite mazelerl direk· 
t6rl Selthlddln Kantar Manlll 
lıbayhğındın çağrılmıt ve lzmlr 
İlbayhğının verdiği lılo azerl.ae 
bagan mauJ11'yı gltmlıtlr. 

ve tenhılık içinde Franıııca 
olank: 

- Rokur gıyret! 

Sözleri dayalda. 
Şof1'r n Rokar Almın ko· 

mlıerl Valter'ln berine ıtddı· 

lar; kı11, fakat çok çetin bir 
mGcadeledta ıonn, Vılter ıım· 
ııkı bağlınmıı bir hılde yere 
yatmldı. 

Motosikletli, )Hl Rokar, ıo· 
fôr yınl yllzbıl' Benua blrbl· 
rloln ellerini eıktalar. 

E•el, Valter•ı burelara kadar 
getiren Franıız yOıbtt• Beaaa 
idi .. 

llenoı: 

- Şlmtll Fr1n11'yı! 

Dedi. 
İki Fıanııs Valter'l 11rtlıya· 

nk otomobile attılar, lhdyatea 
91ıına da bir mendil tıkadılar. 

- Sona Var-
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'mlll!!~~s~~p_o~r ..--~-' 
Altay K. S. K. a 4·0 

Kalopagos Kahramanı 
Eeme mabkeme11lndenı 
Eşmeofp Takmak k. den 

hacı muıtıtfa oğlu oemanJo 
30.}0.935 tarihinde vefat et · 
mi, ve mtreçılır araunda gaip 
bolonm111 ltlbaıUe terekenin 
defterinin totohna11na ve ôlft · 

Göztepe Hurnava'ya 
6-3, Buca Şarkspor'a 

3·1 Galip Gelmişlerdir. 

La Baron Vağner'in iskeleti 
Hurma Dibinde Bulundu. 

Bir 

nO.n bu köyden teral oğla meh· 
met ile teelı eylediği ticaret ·-· ... 

Pazar günıl mevsim tik maç 
Oarınııı üçüncil ha ftası da bftJ. 
ıtilml~ o ldu. 

Ateancak alanmda yapıian 

(A) takımı maçlarından Boca 
~arkspor karşı taşması 3· l Baca 
iehlode hini. Yapılan gollerden 
' kisi akınlı, biri de penıhıdao 
..çıkarıldı. Şarkspor da biricik 
~olft penaltıdan elde edebilmiştir. 

Göztepe - Boroava maçı ol· 
dokça ilgi ile karşılandı ve 6 3 
Göztepe lehine bitti. Yekdfğe· 

rlnln gayesi oyunculardan te· 
~ekkdl eden Buroa vıı takımı 

h er hafta biraz daha dQzgün 
oynamaktadır ve gfin geçtikçe 
d~ tesirini göstermekte geç kal 
mıyacalnır. Göztepe kadroeu 
noksandı Ye bfr iki elemaDI 
olmaııaydı oyun üzerindeki do· 
romu çok tehllkeU olacaktı. 

Altay . Karşıyaka: 
Gftnfin son ve önemli dene · 

bilecek oyunu Altay - K.S.K. 
karşılaşması idi. Oyan haşlar 

başlamaz deha lt.k dakikalarda 

Altay kalesine penellı cezası 

verlldf. 
Karşıyaka'hlar Altay 'ın ma· 

nevfyatıoa teelr edebilecek bo 
fırsattan istifade edemediler. 
Haf Hakkı topu dışarı attı. 

20 dakika karşılıklı akınlarla 
geçen oyunda iki taraf ta eayı 

yapamadılar. 

Bundan sonra Altay yavaş 
yavaş ağır besmıya başlad• . Kar· 
şıyaka müdafaau eı4 ışıyor, kale 
tehlikeler geçiriyor ve bana 
mukabil de gol çıkarılamıyordo, 

Nihayet 40 ıncı daldkada 
hakem K. S. K. kale8loe ceza 
varoşu yaplırdığmdan Vahab'm 
sıkı ve leabetU vuruşu ile Al
tay ilk gold kazandı. Son da

kikada zorla bir mftdafaa göe· 
teren K. S. K. hlar hakemin 
gözil önünde Vahab'ı düşürdük· 

lerl halde "hakem bnnu ceza· 
landırmadı. Biraz sonra gene 
cezayı tnftstelzim bir hata Kar· 
şıyaka kalesine bir gole maloldo. 

Vahab'ın f trlklk varoşu ıavl · 

yeden ikinci defa Karştyaka 

kalesine girdi ve devre 2 - O 
bilmiş oldu. 

İkinci h1ııftayım: Oynnun bo 
kısmında yarım ıııaal iki taraf ta 
blrşey yapamadılar. 32 inci da 
kkada Vabab'dan yerinde bir 
p.a alan Basri güzel ve sıkı 

bir vuruşla Altay'a üçüncıı 88· 

yıyı kazandırdı. 

Artık oyan bitmek Ozere 
iken Altay b~r gol dı\ha çıkar· 

dı . Fakat gol olmadan penaltı 
cezasını lcabeuiren bir hata 
urdı ve bu, Hyının muteber 
olmasına sebebiyet verdi. Pe· 
nallıyı Hakkı çekti ve Altay'ın 
dördüncü ve son goliioü de 
yaptı . Bu suretle bu iki eski 
rakib takımlano oyuna, Altay'ıo 
galibiyeti ile neticelendi. 

Balk sahasında ikinci takım· 

lar arasrnda yepılao maçlarda 
Göztt> pe 2· l Baroava'ya, Buca 
btlkmen Şarktıpor'a gallb gel· 
diler . Altay · K S.K. takımla· 

rı da birer gol yaparak oyuna 
berabrrllkle blt lrdtler . 

Loodra, 27 (Pati Snar'dao)
K.alopagoa adaları, bu adalarda 
geçen esrarlı facia henOıı: unu· 

tulmamııtır: 

l\ladam Labaron Vağner'ln, 

Okyanos'ların metruk ve hali 
~--~-----~~~-~-

lzmir Liselile
rinin Kongresi. 

İstanbul, 2 (özel) - lzmlr 
lisesinden Y"tlşenler harada bir 
kongre akdettller. 

M. Laval ltalyanın 
Fikrini Soruyor .. 

Parla 2 (Radyo) - Fraoıııız 

başbakanı M. Lnal, ltalyanın 
Parla elçisini kabul etmiş ve 
petrole konmak latenen ambar· 
go hak.kında ltalya'nıo ne dd· 
şündütdnft anlamak lttedlğlnl 

sormuı,,tor. 

(Deha) . gazetesi, petrola am· 
berğo kondoğa takdirde •lıtll4 

fın çok geniş bir mahiyet ı;ı la · 

çağını ve durumun n ezaket 
keebedeceğlnl yazıyor. 

Potemkin 
Laval'la Konuştu 

Parla 2 (Radyo) - Fransız 

başbakanı M. PJyer Lnal, bu· 
güo Sovyet elçisi M.Potemklnt 
kobal etmiş ve ozzn mOddet 
konuşmoştor. 

Petrol 
Ambargosu 

Londra, 2 (Radyo) - İngl · 

Uz nazırları, bogQn baahakao 
Baldvlo'Jn baı,kanhğında lop· 
!anmışlar ve petrola konacak 
olan ambargo hakkında ko•mo· 
mnşlarsa da bir karar verme· 
mfolerdlr. Bu meıı'ele, ayın 

12 sinde Cenevre'de konuıola . 
caktır. Eoçok alAkadar olan 
devletler, Uloelar kurumunda 

vaziyeti müzakere edeceklerdir. 
Parl& eJyaııal çevenleri, pet· 

rola ambargo kondu~u halde 
büy"ilk gaileler çıkacağı kanaa· 
tinde bolonayorlar. 

Mussolini 
Arnavudlnk 
Baehakauıua Teh· 
rik Telgrah Çekti 

Roma, 2 (Radyo) - Arna
votlu~on lıtlkl41 yıldönftmil 

bayramı milnaeebetlle Mueeo· 
llnl, Arnnudlnk Başbakanına 

bir tebrik telgrafı çekmiştir. 

lngiltere 
Kabinesi Dış işleri 
ile Meşgul Olacaktır. 

Londre, 2 (Radyo) - fngll · 
tere hükumeti, bundan eoora 
sırf dış siyasa ile meşgul olacak 
ve İtaly11-Habeeleteo jbtflifı 
etrafındaki dot'om yakından 

takip edecektr. 

Polonya'da 
lstaııhul'da Yahudi Aleyh· 

tarhğı Snkfin Huldu 
i\laçların N ~ticesi. 

lstanbul - Vefa Süleymn· 
nlye u., :1-3 berabere kaldılar. 

Fener Anadolu' yu 8 O, Galatıt · 

saray da Göoeş'l 6 2 yendller . 
Oyun sert olmuş, hakem iki 
ovuncuyo çıkarmıştır. Gala tasa· 
ray'Jılar, gece, Attşgüneş kulübQ 

OnOnde tezahOrat yapm:şlardar 

Varoova, 2 (Radyo} - Ya· 
hudller aleyhindeki tahrikler 
eükuo bulduğundan Ünherelte 
bir haf taya kadar açılacaktır. 

Parkspor Galib 
Pazar gOnQ Parksporla Te

pecik takımı araeında yapılan 

maçta, Parkepor güzel bir oyun 
vererek raklblnl 3 O yenmiştir. 

adalarında "Tahlt.. bir hayat 
yaıımak ftaer birkaç arkadaşlle 
Almanya'dan Kalopagoı adacık· 
lanna gittiği mahlmdftr. Çok 
gfizel ve ', .. Mısır Kralfçeel bir 
Kleopatra kadar htrle ve er· 
kekçl olan bo kadının etrafın · 

da toplanan erkeklerin kendi· 
sine aşık oldokları da meçhul 
blr4ey değildir· 

İşte boradan, facia başlamıt· 
tar! iki rakip erkek, Madam 
Vağner in yauından civar h•ll 
adalara f lrar etmle n borada 
açlıktan ölmüşUlr. Bu bosnııa 
tahkikat için Kalopagoa adala· 
rına gelen bir heyet, Madam 
Vağner'I blrtflrUl bolamamıotır. 
Evvel4, Madam Veğner'ln, m•· 

lyetlle 11dalerln lneau ayağı 

basmamış kısmına kaçtığı, ııon· 
ra da Kallforniya sularından 

başka ve half bir adaya gizlen· 
diğl aôyleodl. 

Madam Vağner'ln saldaama· 
sının sebebi olarak, AoddarJD· 
dan doktor Fon Hayenl taban· 
ca ile katlettiği ı•yiuı ileri 
ııflrOltlyordo. 

Fakat, madam V eğnEır'I ve 
arkadaşlarını aramağa memur 
edilmiş olan eef inenin kaptım. 
Kalepagoe'd9. bir hurma ağıcma 
kahn bir iple bağlanmış bir 
kadın iskeleti boldoğono tel· 
elzle blldlrmlotlr. 

Ağaç altında bulunan bir 
rovelver kayıeı, bu iskeletin 
madem Vağter'e alt olduğa ka· 
naallnl Yermektedir. 

Madam V ığnerln bir ctoa 
yete kurban gittiği anleoılmaktı, 
fakat yeni birçok muammalar 
daha meydan almaktadır. 

Madam Vığnerl kim katletti? 
Katlin aebeb veealkf nedir? 

Katil veya katlller nerede· 
dlrler? 

Belki de bu ıon muamma· 
ların cevabı ebediyen alına· 

mıyacaktır! 

Durum Habeş
lerden Yanadır. 

General Graçya'nıo iki haf· 
tadanherl tedalll olarak devam 
eden barekAtının bir hıftaya 

kadar taarruz vaziyetine geçe· 
ceğl b ldfrflmlştlr. 

Bir çok ' gazeteciler Harar'a 
vasıl olmuştur. 

Harar, Ciclka'ya karşı yapı . 

lacak harekete çok bilyilk 
ehemmiyet verUmekte ve Ha· 
beş hflkdmetlnln mukaddera· 
tlDın bu harbte mevzuobaba 
olduğa zannedilmektedir. 

Vehlp paşada Clclka'ya git· 
mlfJ ve boradaki mOdafaa ted· 
birleri ile alakadar olmağı 

başlamıştır. 

lstıobul 2 (özel) - Habeş· 
ler, garptan cenuba doğru !tal· 
yan arazisine hücum ediyorlar. 

Aemar., 2 (Radyo) - Ha· 
beş'lerln bugünkü çete muha 
rebesl yerine yeni hlr mukabil 

t111rruza henüz başlamamış ld· 
dlalarının, imparatorun nklt 
kazanmak ve ordularım mo 
dern harb kereçlerlle tecblz 

etmek niyetinde oldoğondın 

ileri geldiği sanılıyor. 

ıirketlnln tttaf lyealne ~arar ve
rllmtıtlr. 

Kanonu medeninin 561 inci 
maddesi mucibince mdtevef fa· 
nın ılacaldarlle borçlolaruun 
ve mezkur ılrketln borçlu ve 
ılac•khların tarihi llAndao iti· 
bl\ren bir a,. IQlnde ılıcak •e 
borçlarını kayıt ve beyan et• 
melerl için Eşme aulb hukuk 
mıbkemeıdae mflracaat etme· 
teri. 

Alacaklannı -.aktlle yazdır· 
mıyau alacaklılar hakkında 

kanonu mezkftron 569 oocu 
madde@I hdkmd dahilinde mu · 
ameleye yapılacağı malum ol· 
mak Ozere keyf Jyet llAo olu· 
nar. 3893 

lzmir Tramvay ve 
Elektirik Sosyete8İD· 
den: 

Şebeke ameUyatı dolayıelle 
cereyamn: 

l - 4.12.935 te saat 9 dan 
15 e kadar 

Tilkilik, Şeyh, Fettah, Evli · 
yızade, Dibek, Menzll, Kaba· 
soğan, Oemanzade, Namazglb, 
Y apıcıoğla sokakları Ue mftca· 
vfr sokaklarda; 

2 - 5 .12.935 te eaat 9 cJau 
15 e kadar 

Kemer, Kepekli, Abdnllah 
efendi, Tahir, Firkat, Bftrrl· 
yet sokakları ile mOcavlr ıo
keklarda. 

Kesileceği sayın aboneleri . 
mlzce bilinmek 6.zere Uao cılo · 
nor. 

İzmir 2 inci icra M. dan: 
Mehmed fevzl ve eevk«>tln 

em14k ve eyt•m bankasınd•n 

OdQnç aldığt paraya mukabil 
bankaya ipotek ~yledlğl bımlrde 
gazi bulva'fındı 34 numarah 
iki katlı beton ve ali ıallm ha 
nının fHında bulunan ve 5000 
lira kıymetinde olan bu mığ•· 
zanın mftlklyetl ıçık artırma 

enretlle ve 844 numaralı em· 
ilk ve eytam bankası kannnn 
mucibince bir dtıfaya mahııuı 
olmak eartlle artırması 17 · l · 
936 com•gGnft eaat 11 de iz· 
mir hOkumet konağındaki 2 inci 
icra dairesinde Y•pılmak Qzere30 
gftn mftddetle satılığa konuldu. 
Bu artırma nellçeslnde Htış bede 
11 ıabmin olunan kıymelln yQzde 
yetmlşbeşinl bulursa ençok ar
tırana ihalesi yapılacaktır. Ak· 
si takdirde 2280 numarab ka· 
nuna göre eatıe geri bırakıla· 

caktır. Satış peşin para ile olup 
mO.şteriden yalnız yftzde iki· 
buçuk dellallye masrafı alıoır. 

İoba gayri menkul Ozerlnde 
heı hangi bir tekilde hak ta· 
lehinde bulananlar ellerindeki 
reemi veeaik u., birlikte yirmi 
gftn zarfında lzmlr icrasına 

mftracaatlırı IAzımdU'. Aksi hıl · 
de hakları tapu elcllf nce ma· 
lom olmadıkçı paylıemadan 

hariç kahrlar · 30 12·935 tlU'l· 
hinden itibaren eartDame her· 
keae açıktır. Talip olaôların 

yilzde yedlhoçuk teminat 11k· 
çaeı veya mtlli bir banka hl 
har mektuba ve 33-18690 doı 
ya numaraslle lzmlr 2 ncl icra 
memurluğuna mftracaatları llAo 
olunur. B. 1ş. No. 177 

Maliye Vekaletinden: 
Eşkl , ümftş mecidiye ve akeemınm 1 şubat 1936 tırlhlodeo 

h1bareu herhangi b(r kıymetle mübadele vaaıtau olarak koJla. 
nılmıyacağ ı ve bunun bllafına hareket edenler hakkında da tald· 
hat yspı lacıı ğ ı 2267 No. lı kanun nıuclLince llAa fl dllml~ti. 

Müddetin hhamma oz bir z11man kalmış olmBBtnll mebni hal 
kımızın elinde mevcut bulunan eski gilmfto paraların gerek Yergi 
borçlonoo ıe ıllye edllmıık ve gerekse ilAo olunım f iatler ftzerln · 
den tebılll t>tlirllm~k için mal8aodıklerıoa mürac111t etmeleri 
tekur Uao olnnor. 3 5 7 3624 3876 

Iıniir 11ıırlci ıu;kert kıtantı iJAnları 
.. . 

f(ı1h&ı~ ply .. ~t u u lııy• ~ıtt•Q •lmıt lrnmiıyQqpndın; 

Meomu 8 t" ber kilosunun 'femlqatı mu 
Cloıl &1 1 ~ tıtn ıutıırı tahmin edilen f laıl k•te akç,.~I 

Kilo G, Lira ~r. l.r. s. Lira '-'· 
Bulgar 26300 3156 12 236 10 
PJrin9 12000 sooo 25 ~25 00 
Nobu& 12000 960 8 12 00 

Kuru f11ulye 14.400 1728 12 l26 60 
Sabun 5000 1500 30 112 50 
Koruao~an 2(00 168 '1 12 60 
Pıtatea 11000 880 s 66 00 

Maoıkaeanın ihale tarih gGn ve eaıt 

Şekli Tarih Gdn Saat 
Açık 23.12.935 Pazartesi 11 

" " .. 11 
" " " 11 

" .. .. 15 .. .. " 15 

" .. " 16 .. " .. 16 
l - Kırkağaçtald kıtaatı aekerlyrnln ihtiyacı olan yedi 

lem yiyeceğin yukartda clnılerl ve miktarları yazıh ol 
yedi kıt'a ıartoame Ue ayrı ayrı hizalarında yız•l 

veçhlle açık ekslltme suretlle mGnakasaya koomoıtar 
2 ihaleleri hlzalanntla yazılı tarih gftn ve eaattlerde Kı 

ağaçta ply•de alayı sabo alma komisyonu blnaaındı 
pılacaktır. 

3 Şartnameleri hergftn komlııyooda gördleblllr. 
4: istekliler ticaret odeıında kayıtlı oldoklarına dair ne 

gc11termek mecburlyetlndecUrler. 
5 Ekalltmtye iştirak edecekler 2490 sayılı artırma \'& 

ılltme kanonunun iki ve flçCloc6 maddelnlnde ve 
namelerinde yazılı veelkalarlle ve teminatı mavakk 
makboıdarının veyahut banka mektubu ile ve tahvl 
ı ile blrUkte ihale e11tlnden evvel komlıyonda hazır 
loumıları. 3 8 14 18 

Edremit satın alma komlıyonundun: 
l - Edremit garnizonundaki birliklerin ıenellk yiyecek l 

yacı için 130000 kilo on k•pab zarf uııolile ıahn / 
nacak tar. 

2 - Malan tahmin bedeli 20800 liradır. 

3 - Teminat bedeli 1560 liradır. 

4 16, ı. el kAoon,935 pazarteııl gand ıaat 
satın alma komisyonu daJreelode ihaleli yapılacaktır. 

5 istek.il olanların komisyona geleceklerin birinci te 
nalları ve banka mektuplarını Teyahot t•hvllAtla 
4, tftmen mohaalpUğtne 9, 1. el kinon,935 te yatır 

bulunacaklardır. 

6 Evsaf ve eeraltlerinl bilmek lıtlyenler 
mJeyon açık olduğu Jl4n olunur. 3 6 

Borna-.a aakeri sa. al. ko. nundan: 

1 

-
2 
3 

4 

5 

3 

4 
5 
6 
7 

8 

Tftmen bfrliklerlnln ihtiyacı olup 20, 11 ,935 çarı• 

gftnft ilk pazarlığı yapılacık 56450 kilo ııade,..Aına t 

çıkmadığından tekrar ikinci defa pa1arbğı yapılacaktı~ 
Pazarlığı 4,12,935 cuma gtıntı aaat 15 tedlr. 

Umum tahmin toten 92805 Ura olup mankkat te t 
nab 24:90 liradır. 

Şaıtnımeıl hergln komJayonda g6rftleblllr. 

!eteklilerin kanuni nılkalarlle birlikte muayyen 'flkt 
r 

den enet Barnavada a1kerl aatan almı komlııyon le 

golmolerl. 3848 Jg 

Miletabkem M. v. aatm alma komisyonundan: 
1 - Bir klloaona biçilen eder lklyftz kuruı,, olan onblr 

kilo kalın ve onblr bin kilo ince ki cem'•n ylrmllkJ 
kilo earı sabunlu köeeld kapıh zarfla ekelltmlye k 
moştor. 

2 ihalesi 20.blrlncf kAnun.935 cuma günü ıaat onb 
M. oı. v. satın alma komlıyono11da yapılacakbr. 

3 Şartname lklyQz kırk kuroıa M. m. V· ıa. al. .ko. 

ahoır. 

4 Ilk inanç parası 3520 liradır. 

5 Eksiltmeye girecekler Uk lnaoç parHı• mektup • 
makbozlarlle kanonun iki ve ftçtıncd maddelerinde 1 
belgelerle bit-ilkle tektlf mektuplarını lhıle aaatlo 
bir saat evvel M. m. v. ıat1n alını kooıleyonuna 

melerl. 3 8 13 18 3894 
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Alisehır Banliası = 

........ • •• 1 ... 

lzmir Memleket Hastanesi Başta· 
hihliğinden: 

Hastanemizin rontgen k111m1na konulacak olan 2500 lira kıy· 
meli mubammeneU ( Tele pantoecop SfmenB ) elatemlnde mHa ' --·--o~mörr ŞlUllbesü 

İkinci Kordonda Borsa civarındaki kendi biııasında 
TELEFON: !'2363 

SIHHAT 
Balık Yağı 

Norveçya'nın Halis Mo· 
rina Balık Yağıdır. Şer· 

bet Gibi içilebilir. iki De· 
fa Süzülmüştür. -

2S,ll,935 tarihinden 13, 12,935 t~rlhlne kadar 15 gdo müddetle 
açık ekslltmeğe çıkarılmıştır. Ekelltme şartoameelnl görmek isti· 

yenler bergüo memleket baetaaeelne mfiraeaıtlara. letekli olan · 
larm eksiltme gtın'1 olan 16.12,935 tarihine raetlıyao pazartesi ~ 
~ünü eaat 9 dan 12 ye kadar vilAyet daimi encümenine müra· 

29 3 6 10 Biricik Sa1ıo Yeri •• 
Yapıhr. Hertftrltı (Banka ve Komisyon) Muameleleri 

r 

SAŞDURAK 

Hamdi Nüzhet · Vadesizlere % 4 

Mevduat Sarıları: A!b ay vadeliy~ % 5 
' Bır sene vadehıe % 6 faiz verilir. 

Zahire, ft.ztım, incir, pamuk, yapak, afyon vesaire komhyonculoğu yapılır. Mallar geldi· 

ll;lnde ııablplerfne en milsald "eraltle avans •erilir. 

Tayyare Piyangosu 
2 el keşide ( ll) lcl kanan 

SAYI URA 

1 MllkAfat 20000 
1 ikramiye 30000 
1 .. 15000 
1 .. 12000 

Yeni çıkan çifte ispiralJi 
METALLUM Lambalarını her 

satıcıdan mutlaka arayınız 
Bu lambular emsallerine nisbeten yfü.de 

20 daha az sarf iyatlıdırlar. Bunu ay .~onun· 

da ödeyQceginiz ilk fatura ile kolayca anlı
yacaksını:ı. 

1 u 10000 
2 .. (2500~ 5000 
4 u (1000 4000 

Mehmed Tevfik ~~ Dr. Zekii Tarakçı 
• 30 u (500.) 

60 .. (160) 
16000 

9000 
Elekılrlk, telefon malzeme deposu ve 

Slemens fabrikaları mO.meesllt Merkez hastanesi Dahiliye Mfltehassısı 
100 .. (100) 
500 .. (50) 

10000 
25000 

Peştemalczlar 77 • 79 Teleforı 3332 İkinci Beyler sokağı Tftrk mtızayede salonu ittisalinde 
numara 45. Hastalarını öğleden eoora 15 den 18 e 1'adar 

500 .. (30) 15000 kabul eder. TELEFON : 3806 

1 

600 N (20) 12000 

J MücellU 

AOö Rô~a 
[ Yeni kavaflar çarşısı - 34 

-.. Doktor ... -

A. Kemal Tonay 
Ba eriyolog ve bulaşık, salğın hastalıklar 

mfttehassısı 
Baımahane ietaayonu ka111wıdaki dibek eokak baıında 30 ıayı· 

h ev ve muayenehanesinde ııabah saat 8 dan akıam ıaat 6 a kadar 
haıtalannı kabal eder. 

Müracaat eden hastalara yapılmaaı lazımgelen eair tahlilAt ve 
mikroekopik muayeneleri ile veremli hastalara yapılmaeıoa cevaz gö· 
rillen Pnomotorakı muayenehanesinde muntazaman yapıhr. 

Telefon: 4.115 -

·~ümerhank Genel Direk
. törlüğünden: 

L V. N. 

W.F.H. VANDER 
ZEE & CO. 

Fratelli Sperco Vapur Acentası oEutscl:IE LEVANrE LtNtE 

ROYAL NEERLANDAİS KUMPANYASI tcMACEDONIA» vapura ha· 

"CERES., vapuru elyevm ll· manları için yilk alacaklar. len llmanamızda olup AnverB, 

manımızda olup 26·21ocl ıeş· "GOTLAND
11 

motörQ 29·2 el Rouerdam, Bamborg ve Bre: 

rinde Anvere
1 
Rotterdım, Ame teşrinde beklenmekte olup yt\· men için yilk almaktadır. 

terdam ve Hamborg Umınlan kOnü t11hltysden sonra Rot!er· 
11

ISERLOBN,, vapnrn 9 B. 
iç\n yO.k alacaktır. dam, Bamborg, Cepenhage, el klnunda bekleniyor 13 8 . 

"ORESTES,, Hporo 30·2 ~J Danzlg, Gdynla, Goteuborg, ci kanuna kadar Anvere, Rot· 
terdam, Hamburg ve Bremen 

teşrinde beklenmekte olop yG· Oslo ve lekandlnavya Umanları 
könü tahliyeden sonra Borgae, na hareket edeceklfr. için ytık alacaktır. 
Varnıt ve Kösteuce Umanları "ERLAND,, mot~rtı 14-1 ncl "AKKA.. Hporo 23 b. el 

k 
kinonde beklenmekte olup yft. kAnonda bekleniyor, 26 b. el 

için yak alaca tır. .kanona .kadar Anvera, Rotter· 
"FAUNA., t?apuro 2· l inci kOnO tahliye ettikten sonra dam, Hambnrg ve Bre men için 

kAoundan 5 1 ncl kAnuna kadar Rouerdam, lı.amborg, Danlmar· yi1k alacaktır. 
Anvers, Rotterdam, Amsrerdam ka ve Baltık sahilleri için yftk AMFRİKAN ExPOT LlNES· 

ve Bamburg limanları lçla yO.k alacak.ur. 0 Ex.ARCB" vaporn 12 b.cl 
alacaktır. ~ERVİCE MARlTlM ROUMAlN kAnuoda bekleniyor Boaton, 

kt Avrupa ve Amerikanın yüksek fen mekteplerlodeo, O.nlverslte "ULYSSES,, vapuru 2.1 inci "0LTUZ,. vapuru 3·1 Jncl Norfolk ve Nevyork için ytık 
rln kimya fakO.ltelerlnden, dôrt senelik yllkeek r.oeusucat mek· kAnondan 5 .1 ncl Ununa kadar kAnondı Köetence, Sollyna, alacaktır. 

eplerJnden ve tekolkom derecesindeki ihtleae mekteplerinden Anvera, Rotterd(lm, Amsterdam Galas limanları için yat ılı· "E.sAMELIA,, vrpuro 17 B. 
~33, 1934, 1935 mezunlarınan Sömerbank müesseseleri ve caktır. 
•b lk 1 d 1 lbd 1 d d d ve Bamhnrg Umanları için ytlk "PEL. EŞ,, vatınra lS·l inci el kAnunda bekleniyor, Nev· 1 r ı arın ı eı am arı iişilnöl iiğön en, bunların aıığıdakl r 
esJkalarlle, Ankara'da Sümerbank umumi mQdftrlftğfine, lıııan · alacaktır. kAııonda gelip 19· 1 inci kA york Jçlo yftk ılıcaktır. 
~ l'd S b k I b l b l d ı "HERCULES,. vapuru 13-1 nundı Malta, Ceneva, Marellya "RxCHANGE" vapura 20 B ~ta a 6uıer ın stan o şu e8 mü ür 6ğ6ne müracaatları 

1''Qzomo ll4n olunur. kanunda beklenmekte olup y'1· ve Barselonaya hareket ecfo· el k4nonda bekleniyor, Nor· 

k~ Milracaatlarıa yukırıeana, esir müracaatlardan tefriki için "M. künü tahliyeden sonra Borıae, cektlr. Yolcu ve ydk alır. folk ve Nevyork için yük ala· 
~.,, işareti konulmaeı. Varna ve Köstence llmaolan NIPPON YUSSEN KAISHA caktar. 

e 1 HO.vlycıt na hareket edecektir. Kumpanyası "ExİLONA., yaporu 26 bel 
ut lJereilmel bal SV ENSKA ORlENT LlNlEN "TOYOHASBl0 vapura 15: kanonda bekleniyor, Boeton ve 

Diploma kopyaaı "FREDENBORG~ vapura 1 inci kftnondı Sıgapor, Şaobay, Nevy~rk için yılk alacaktır. 
Askerlik hizmeti 25 2 inci teşrinde beklenmekte Kobe, Mojı, ÜBkka ve Yoku· ARMEMENT H. SCBULDf 
Bfldlğl ecnebi diller olup yükünü tahliyeden sonra hama Umanları için yak ala· HAMBUG 

'--İki ııne reelm 26 3 10 3465.3813 caktır. "TROYBURG .. yaporo 4 b. 
J - Rotterdam, Hımburg, Copen· lıAndakl geUş gidiş tarlhl~rl · el kAnonda beklf'nlyor. Anvera, 

1 

lzmir Liman Iş•eri Genel Oi rek. hage, Danzlg, Gdynla, Oelo, le navlonlırdakl değişiklikler· Rotterdam ·ve Bamborg için 
A Göteborg ve lekandinavya il· den acente mee'oltyet kabul yük alacaktır. 
Ör)Qğünden: # .....,. ••••, etmez. JOBNSTON VARREN 

ti Birinci kordon dö~emeei sırasında sökülecek eski taşlardan 1 Muallim Or. Fazla tafBllAt için ikinci LlNES·LIVERPOL 
.Jtılğer işlerimize kullsnmağa elvert~lf bolonmıyanların beher tek A H l"' • AJ Kordon'da Tahmil ve Tahliye u JESSMORE., vapuru 14 B. 

'k nştor. Açlk artt1rm11 birinci kıtnnnun onlkincl der~embe günü iç Hastalıkları Doktoru vapur acentabğıoa !110.racaat pul ve Anvereten yftk çıkarıp 

ve~Şore
kası Limited Va

pur Acentası 
Uındell Hın, BlrJncl Kordon 

Tel. 2443 

Londra ve Bali Battı 
0 BULGARIAN,. vapuru ilk 

kAoandı gelip 2 ilk kAnuna 

kadar Londra ve Holl için 

yük alacaktır. 

»GRODNO,, vapuru 20 ilk 
kiııunda Londra, Boll ve An· 

veraten tahliye edip ayni za· 
manda Londra ve Ho\l için 

yG.k alacaktır. 

Llverpool Battı 
0 ROUMELIYAN,, vapuru 1 Uk 

kAnnoda Llverpol n Svanee· 
dan gelip tahliyede bnlon1.· 

cıklır. 

"FLAMINlAN ft vapura 23 
ilk k!nonda Ltverpol ve Svan· 

eeadan geltp tahliyede boluna· 

caktır. 

DEUTSCBE LEVANTE· LINIE 
MILOS vaporo 16 Uk kA· 

nonda Bamborg ve Bremen· 
den gelip tahliyede buluna· 

caktır. 

--------------------
Ünivereltede Döçent, 

(Muavin Profeaör) 

Dr. A. Safittin 
Ağız ve Diş Hekim' 

Hastalara bergilıı öğleden 
10nra bakar . 

letiklil eaddeai No. 99 
Ank,ta apartmam 2 inci kat 

Telgraf • ı S T AN B U L . 
Telefon : 49250 

~yglrll arabası veyahut metre murabbaı aeık arttırmağa konul 

1 
• ll USI ataş blnaaı arkaBrndı FratelU Sperco el kiounda bekleniyor, Llver· 

5 ~•at onbeşte yııpılacağıodan IBtlyeolerlo 50 llra depozito parasUe J edtlmeBI rica olunur· Bulgaristan ve Romanya Uman· 
ltJikte idaremize gelmeleri blldlrtllr. 28 a 3844 Şamh sokağı No. 

20 
Tele. 2004: . 2005 . 2663 lanna yllk alacaktar. • • 

,,..;;.;;;;;;.:;.;;;;..;;:;~...;;.;... ... .:.:;..~::::::::::::::::.--...... lmllli ....................................................... -
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- .... 
Almanya 

Uluslar Sosyetesine Girmek 
üzeredir .. 

Blrinclklnun l 9;J5 ................... ıılııiıı .............................................................................................. ~ 

30,000 Japon Neferi Tiy~P,.:~in'e Girmek üzeredir. 
l\luhtariyet Mi, Yarı ~füstakil Bir Sistem Mi? Tiyen-Çin Belediye Reisi 

V uziyetin Çok Nazik ve Tehlikeli Olduğunu Söyledi. 
Londr• 2 

(Radyo) - Nan 
ldn'den blldtrl· 
llyor: 

So bılunı M. 
Haldog'Jo Peki· 
ne gelm"ıl bek 
leamektedir. 

O.kanın el· 
m•li Çin mea'c: · 
le.inde Jeponla 
rı t•lmln edecek 
ymrı moııaldl bir 
ılııem bolac•~ı japon askcrhri 
Gmld edilmektedir. Londra 2 (A.A) Tient· 

Londra, 2 (Rıdyo) - Pe ıln'den blldlrlliyor: 

kla'dea blldlrlll7or: J•ponlar takriben 30,000 ki· 

Sa b•kanı Bllı::lng'ln tek.lif tlllk aç Japon fırbıının üç 

edeeeAI ılıtem ooclur: Şlm•li gan içinde Tleotıfne moHı•lat 
Çla muhtariyeti Mogollıt•n edeceAlnl Çtn mıkamıtan• bil· 
meelldne benalyen bir mecllı dlrmltlerdlr. 

larafınd•D •nkln hetabını letınbol, 3 (~ıel) Çin 
koatr61 edilecek ve ba bet meaabllnden ıhaan haberlere 

ayaletla ldareıl mGıt1ldl ol•· göre Tlyen Çtn belediye relıl Çin generalı Çan-Cay· Çek 
caktır. M. Şenkln Nınkln'e bir telgraf Roma, 2 (R•dyo) - (Meı• 

Berlln 2 (Radyo) - Denls çekmlt ve nalyetln çok naalk cero) gaaetr.el; Çin Jıpon meı'· 
konferaa11nı ltthak edecek ve tehlikeli oldoAano, muh elealnde Iuglltere'nln Çtn bük ti 
Japon munhb11 heyeti, bagan tarlyetln ilin edilmek Clıere metine mGHCHt ederek Uluıılar 

Loadn'ya hareket: etmlıtlr. Şe· balando~ana blldlrmlttlr. karama nezdinde hiçbir ıeoeb· 
ref lerlae Alman deni• Hbltlerl Jıpon ceuer1h Deyn•, ka· baııe balanmımuını ınıılye 
tarafından bir slyafet nrll· mındını balandaga Şın ·Tong'· eulglnl y.ııyor. 
mittir.. tı Pekin ve Tlyen Çln'dekl Pırtı, 2 (Rıdyo) - Pelı.in· 

Roma'da, bası ceıenler aut ceneralleri top,ımıt ve balkın den 150 kilometre osakta kAfa 
eark hadfaelert ile yıkından muhtariyet letedlglnl bildir· PHotlfo'da bir konferHI ıop· 

altkıdar olmaAı batlamıtlardar. mittir. lınmıı ve Nankln •1 bakanı, 
.......................................................... 4 ........................................................ ~.~· .. ·~·· 

Sansasyonel Hşaat Mı Başlıyor! 

Ingiltere, Çin'i Aldatmış! -Japooya'ya Karşı Teşebbüslerine Engel Olmuş. Şim
di Ayni Vaziyette Olan ltal.ya~:ııe:~Uğraşıyormuş. 

Roma 1 (A.A) - Çin • Japon 
aalqmaabgı emanada lngiltere 
tarafından Cenevre'de abnaa hattı 
harebltan balueden gazeteler, bu 
huaata 1&maıyonel ifpat yıpıla· 
bilecetini bildirmektedirler. Lond· 
radaki Çin'liler birliği baokanı C. 
C. VVang tarafından 30 teorini· 
efflde Timea gazeteıine gönderilen 
mektuptaki imzalar; tözleri cerhe· 
dilmez kaynaklar tarafından, teyid 
olonmaktadır. Batırlardadır ki, M. 
VV ug Timee gazeteaine gönderdi&i 
b• mektupta, M. Eden'in 30 tfll" 
riaie•elde nam kamarasında 1923 
H 33 de milletler cemiyeıi tara· 
faadan kollektif bir hareket yapıl• 
muı için ]hım gelen ıeraitin mev· 
cad bulunmadığı hakkında vordili 
diyeria cihan ef Un amumiyeainde 
ı.a.ı ettiği ıflrpriai tebarüz ettir• 
mekte idi. M. Eden diyerinde 
bilhaua demitti ki: 

- Japon mfltecavia olarak 
teltkki ediJmemiıti. Çin·Japon mü· 
auaplan hiçbir saman iki mem• 
leket araunda bir harb haline ge• 
Jee.k derecede terakki etmemitti. 
Çba, hiçbir zaman milletler cemi· 
yeti paktımn 16 cı maddeeini ileri 
Mlrmemifti. Ve o umaa Amerika 
ft Sovyet Ruıya cemiyet üyeli 
detildi. 

M. \IVanı Çin mea'eleli mü· 
Yacelıainde f agiltere'nin hattı ha· 
Nketiai hakla g61termek i1tiyen 
ba delillere ıa ıualleri ıorarak 

eenb ve.rmifti. 
- Eter Japon7a mltecavis 

delil idi ile, nihayetinde Japonya· 
DJD ..W.tler cemiyetinden çekil· 
..-.ı lataç ed• cemiyetin 2 ıu· 
.. t 933 tarUali karan niçin elan· 
.. ,urt 

Milletler cemiyeti binası 

- Mançuri ve Ş&ngbay'da har· 
ba müracaatten baıka birıey ya· 
pılmıı mıdır? 

- Hu kere İtalya dahi harbı 
ilin etmediti için o saman Japon· 
yanın Maaçuri'dek.i vasiyeti ile 
bugün halya'nın Babeoietan'daki 
vaziyeti araunda ne fark vardır? 

Biltabi bütfln bu auallere İn· 
giliz hük.tlmeti tarafından cevab 
verilmemiıtir. Fakat bu ara eu 
mflhim AD1&1yonu tnlid eden teY 
M. VV ang'ın Timite yaadılt mek· 
tubun Çin tarafından J 6 cı mad· 
denin ileri ıüriilmemeaiode İngiliz 
hlk4metine dilfen mea'uliyet hak· 
kındaki luımıdır. Ba mea'ele OH• 
rinde çok emin kaynıklardan alı· 

nan hıberlere göre bidile ıöyle 
cereyan etmiıtir. 

1 - İngiliz dıı itleri bakan· 
lılt Cenene'deki Çin delegelerinin 
Aumbleye mOracaat baaaıundaki 

tetebbtlabin öntlne ıeçmiı, ken· 
cWerille b67l• bir mlncuba Ja. 

zumıuduAunu göıtermiı ve bunun 
Çin için fena neticeler tevlid ede· 
bileceğini ileri ıflrmüıtü. 

2 - 1932 • 33 kttt eeneeanda 
Jngiliz dıı itleri bakanlığının ıala· 
biyeuar rClculü Çin delegeıine pak· 
tın 16 cı macldeıioin ileri ıürül· 

memeıi için 11rarla tavsiyelerde 
buluomuı ve yapılea dahi böyle 
bir müracaatın gıyri mevcud ad· 
dedilebileceAini bildirmiotir. 

3 - Çok daha pkında lngi· 
tiz ydkHk memuru Çin hükftmeti 
nezdinde Mınçuko'oun tanınma11 
için eıkı bir aurette ıerar etmiı, 
ayni ramanda İngiliz dıı iıleri 
bakanlı ta Çin ıubeıi tefi de Lond· 
rada buna ben.er teoebbüeler4e 
buluomuıtur. 

Bu eon teıebbüılarde İngilis 
baktnlığınan Çin ıubeıi ıefi uzak 
prkta banıı korumak için yegine 
çarenin Çin tarafından Mançoko· 

1 nun t•nınmaeı olduıaoa ileri 
dradfUlr • 

bo konferansa lotf rak etmfotlr. 
Nankfn bükümetlnln, şimali 

Çin mo~ .. tariyetl hakkında ja· 
pooya'ya tatminkar Lir cevap 

Vf'recf'gl ııöyleoiyor. 

F raıısa'da 
Korkuııç 

Fıı~tınalar \ 7ar. 
Parls 2 (A.A) - Fracııa',Ja 

hüküm süren ştddttli fırtınalar 

dün de devam etmiştir. Parfs 
ve mülhak.atta basarat mühfm . 

rlr. Parhı'te birçok ağaçlar 

kôkilnden çıkmıetır. Mülhakatta 
arnl &o altındadır. Laorılon 

yaoındakl Lokmo llmaoınd• bir 
motôr fırtınaya 

sulan kapılan 

boğolmoıtor. 

tutulmuş ve 
iki bahriyeli 

Geçen deniz konferansına iştirak etmiş olan japon murahhas/ .... 
Son Oaküka: 

Fransız Parlamentosunda Bugün C 
miyetler Meselesi Konuşulacak. 

Fransız Başbakanı M. Piyer Laval, ftçftncft Defa Ol 
rak Tekrar ltimad Reyi Istiyecektir . 

Parlıı, 2 (Rıdyo) - Franııı parl•menıoıand• yarıa ögleden enel cemiyetler meıele1l konuta 
cakt11. Bu me1'ele, ıon derece mahtm oldaga için, baıb•k•n M. Lnıl'ın, açancG defa olar 
ldmad reyi tıllyeceğl ıô7lenlyor. 

Son haberlere göre, cemiyetler mea'eleıl, ıabahld toplıntadı mbakere mnkllne konacak 
gelecek pertembe gGnG mOnıkata edllmeıl için teklif edilecektir. Ha teklif in leh .,, aleyhin 
bulunanlar, olmdiden ınlııılmıştır. 

Rıdlkıl partisi gruba, yannkl mtızakerelerde alacağı vasiyeti teııblt lçla bu gece toplınmıtbt _______________________ .. ______________________ __ 

Sinyor Mussolini, Zecri -Samo~I Hoar C 

T db. l . . J • s·ı· nevre ye Gidiy e ır erın iZ erı 1 ID· Parlı 2 (Radyo) - lngl 

miyecek Diyor .. 
Roma, 2 (Radyo) - hal yan 

baobakanı Sinyor Moeıollol, 
zecri tedbirlere karıı halya'nın 

aldığı tertibatta hizmet alan 
dullardan 150 kadını kabul et· 
mit •e kendilerine tetekkar 
ettlkıen 

mittir: 
ııonrı oualuı ıöyle· 

-Italya'nın milllef lklerl için 
genel ıavatlı koc•lımnıı kan 
dökerken, bu m6Uef lklerlo, 20 

yıl ııonH, İlaly•'Y.• vurmak Gzere 
barbar bir devleıe ııllAh dağı· 
tacaklarını ııOyleıelerdl ne diye· 
cektlnlr.? lıte, (Koridotl) ola 
(Bu adam, fıotıt macadele&lnde 
en enel ölen bir oahaııtar) mek 
tuba elimde duruyor. Da mek· 
ıoptı Korldotl anaeına diyor ki: 

"Belçika gibi medeni bir 
mllleti kortarm•ğa gidiyorum" 
hte blı de bog6n Afrlka'd• 
köleleri korttrmık 'ffl oHyı 

medeniyet gGtClrmek için çala 
oıyoroı. 

Eıkl mattef lklerlmlsle diğer 
dnletlerln aleyhimize ittihaz 
eyledikleri zecri tedbirlerin 
mıned karakteri blıl mdtee11lr 

ecllyor. yoku ba tedblrlerdea 

pernmıı yoktur. Zira uluılar 

kurowo, bizi Oabe~lıtan gibi 
nhşl bir uluııla bir tutuyor. 
Size lıaret etmeliyim ki, bu 
dan bittikten ııonra •leyhimlıe 
alınan zecri tedbirlerin lılerl, 

lt•lya'da kaybolmıyacak ebe· 
diyen baki kılacaktar. Bu ıGı · 

lerlml memlekellerlnlıe dônda. 
~anazde herkeıe ıôyllyecek· 

ıılnlı.,. 

Dal hılyan kıdınlıra, Mnı· 
ıollnl'nln bu ıôılerl Claerlne 
ölmaı kocılırl için almıı ol · 
doklara harb mad•lyalınnı çı· 

karıp Maaaollnl'ye •ermlıler ve 
ıonra meçhul 11ker •bldeelne 
giderek bir çelenk koymaı 

tardır. 

Ma11ollnl'nln ba ıGslerl Pa 
rlıı, Londra •e Brakaelde tetir 
uyındırmıt imi . 

Iıtıobul, 2 - M. Mntt0llnl 
Venedlk ıarıyındı harbte Glen· 
lerln an•:arını kabul ederek, 
zecri tedbirlerin ltalyı'd•, ın· 
etk manni teılr yıptığını, 

çClnka ltalyı'aın da to1yeteyl 
kuranlardan oldogano 1G7le· 

mittir. 

Dıt itleri Bakanı Sır Sam 
Boar, GnDmCbıdekl Camarı 

gtlntl Pulı'e gelecek •e Jt'r 
ıız Batbıbnı möıyG Plyer 
nl'la konaoacıkt1r. 

Str Sımoel Hoar'lı Edrl 
Cennre'de MllAdı lııa yort 
l•ran• kadar kalac•klndar. 

Slr S.moel Ho.sr, deniz ko 
feranıındı lnglllere İç iti 
Bakını tarafından temıll e 
lecektlr. 

Londra 2 (Radyo) - Dof 
torlH, enelce bir buhran 
çlrmlt olın lngllls Dıı 8.ııtı 
Samoel Hoar'a hemen talili 
den lttlfıde etmeılnl 

etmlılerdlr. 

Sımoel Boar tatlllnl lnlç 
de geçirecek n Parlı'ten 

çerken M. La•ıl ile gGra 
cekllr. Gıybobetlnde, M. Ed 
keadh~ae nkalet edecektir. 
Eden'•n 12 blrlnclktaaada 
nene'de 
toplutııınu hasır balana 
eanılmaktadır. 

Nfihetçi Eczaneler 
Bu ak .. m ~emeraltında ş· 

Karantinada Etref, Keme 
Kamer, Aleancakta Abm 
Lltll, Etrefpaf8da Etn 
eaaaelerl açaktar· 


